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АРХІТЕКТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДМИТРА ЯБЛОНСЬКОГО. 
З НАГОДИ 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

 
Анотація: присвячується діяльності архітектора Дмитра Яблонського, 

українського вченого, засновника нових напрямків в теорії архітектури, автора 
книги «Порталы в украинской архитектуре», піонера масового житлового 
будівництва, дослідника, організатора, фахівця з кількісних методів оцінки та 
моделювання, громадського діяча і храмобудівника. Надається уявлення про 
його діяльність, як таку, і про її основні етапи: дослідженню пам’яток 
архітектури України 17–18 ст.; участі в проектуванні перших серій та розробці 
основ типології житла; застосуванню системних методів і програмування; 
створенню перших церков в пострадянський Україні. 

Ключові слова: пам’ятка архітектури; українське бароко; масові серії; 
типологія житла; методика проектування; системний підхід; храмобудівництво. 
 

Вступ. 28 вересня 2021 виповнилось би 100 років з дня народження 
Дмитра Яблонського (1921–2001), якій більше ніж 60 років плідно і 
наполегливо працював в різних напрямках архітектурної діяльності – 
досліджував пам’ятки архітектури, розробляв перші житлові серії, стояв у 
джерел типології житла; був засновником системних та математичних методів в 
архітектурі та автором методики проектування з застосуванням ЕОМ; приймав 
дієву участь в створенні нормативно-законодавчої бази житла України. А 
також, вже на при кінці життя, став першим серед архітекторів України, хто 
почав відроджувати культуру проектування та будівництва церков та храмів. 
Діяльність. Яблонский Д. Н. - архітектор, художник, вчений, педагог, доктор 
архітектури (1974), професор (1978), член Союзу архітекторів УРСР (України), 
експерт ВАКу СРСР (1981-1991) і України (1995-2001), вчений секретар УАА 
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(з 1992), член НС архітекторів і урбаністів України, член Комітету з 
присудження Державних премій України в галузі архітектури (з 1996), 
заслужений архітектор України (1999) [1]. 

Дмитро Яблонській народився в Смоленську, в родині інтелігентів-
вчителів. В 1937 р. поступив в Київській художній інститут. В період ІІ світової 
війни продовжував навчання в Самарканді, у повоєнний час закінчив інститут 
(1946), де отримав диплом архітектора–художника з відзнакою. В 1946 році 
Д. Н. Яблонського було запрошено на роботу до Академії архітектури УРСР, де 
він вступив до аспірантури, яку закінчив в 1953 р. Д. Н. Яблонській почав 
працювати у Академії архітектури, в майстерні В. І. Заболотного. В ті часи він 
багато їздив по країні, вивчаючи, фотографуючи, роблячи обміри, графічні та 
акварельні малюнки пам’яток архітектури Українського бароко. На основі 
цього матеріалу була захищена дисертація (1953) і видано книгу «Порталы в 
украинской архитектуре» (1955). У АА УРСР пропрацював до 1963 р., а потім, 
у зв’язку із реорганізацією, був переведений до новоствореного інституту 
КиївЗНДІЄП, де відбувалася його подальша 36-річна наукова і проектна 
діяльність до 1999 року. У 1974 р. захистив інноваційну докторську дисертацію 
«Количественные методы решения задач типологии жилища», в якій заклав 
основи методики проектування житла на основі математичних методів та 
кібернетики. Розвиваючі та поглиблюючі цю методику, керував практичними і 
науковими розробками в галузі масового житлового будівництва на протязі 
майже тридцяти років. З 1983 року Яблонській був запрошений в КІБІ, де 
започаткував нову дисципліну "Кількісні методи архітектурного проектування". 
Він автор більше ніж 70-ти наукових праць, учасник та організатор незлічених 
конференцій та симпозіумів,  що проходили, як в СРСР, так і закордоном, а 
потім і в незалежній Україні. Під його керівництвом було підготовлено багато 
вітчизняних кандидатів та докторів архітектури. Він був членом експертної 
ради ВАК СРСР (1981-1991), а потім і України (1995-2001). Одночасно 
Яблонській активно працював над законодавчою та нормативною базою 
житлового будівництва, є одним з авторів розробки основних положень 
державної житлової політики незалежної України (1990 -1999). А з середини 
80-х років архітектор став одним з перших, хто почав проектувати православні 
храми та сприяти їх будівництву в Україні, і цю роботу продовжував до кінця 
свого життя. Одночасно приймав участь в суспільно-політичному житті 
незалежної України. Був членом «Народного Руху України» часів Чорновіла, 
брав активну учать у заходах по відновленню та збереженню української 
культури та її архітектурної спадщини  [2]. 
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Рис. 1 Архітектурна діяльність та напрямки фахових інтересів Яблонського Д. Н. 
Фото з родинного архіву 
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Портали. У повоєнні роки Академією архітектури УРСР було прийнято 
рішення провести масштабне дослідження: задокументувати, описати, 
проаналізувати та систематизувати архітектурні споруди в Україні, що 
залишилися після руйнації 20-х–40-х років. До цієї роботи були залучені молоді 
архітектори: Г. Логвин, В. Самойлович, Ю. Нельговський, П. Юрченко, 
П. Макушенко, Д. Яблонський. Ця робота стала основою для наступних 
історико-архітектурних досліджень пам’яток України і до цього часу активно 
використовуються при відновленні і реконструкції [3]. Так обміри, малюнки та 
креслення Яблонського були використані в відновленні брами Заборовського у 
Софії Київській, трапезній Видубицького монастиря та реконструкції 
Мгарського монастиря. Дмитру Яблонському, тоді аспіранту В. Г. Заболотного, 
було доручено дослідження пам’яток Лівобережної України періоду XVII-
XVIII ст. Переважно самостійно він їздив по Наддніпрянщині та 
Слобожанщині, від села до села, від містечка до містечка, часто автостопом, 
шукав, а потім детально обміряв, замальовував, фотографував напівзруйновані 
споруди. В ході цього дослідження ним було встановлено зв’язок між 
національним, культурним і релігійним життям країни XVII ст., відновлення 
якого відбувалися переважно за часів гетьмана Мазепи; вподобаннями і 
можливостями замовників та майстрів-будівельників; технологіями зведення з 
цегли та оздобленням фасадів за допомогою тиньку для захисту та активного 
декорування при зведенні нових та перебудові старих, часів Київської Русі, 
монастирів, церков та ін. споруд. З’єднання цих обставин і призвело, всього за 
кілька десятиліть, до появи такого унікального явища, як українське бароко в 
архітектурі [4]. Підсумком цього дослідження стала дисертаційна робота 
«Порталы украинской архитектуры XVII-XVIII вв.», захищена в 1953 році, яка 
була проілюстрована авторськими малюнками, акварелями, кресленнями. І 
Академією архітектури було прийняте безпрецедентне рішення про видання 
цієї роботи у вигляді альбому «Порталы в украинской архитектуре» [5], в 
кількості 4500 екз., яка побачила світ у 1955 році, і весь тираж якої, окрім 
кількох десятків екземплярів, було цього ж року знищено після постанови 
ЦК КПРС і РМ СРСР 1955 року № 1871 «Про усунення надмірностей у 
проектуванні та будівництві» [6]. Про цю книгу і її сумну долю потім ходили 
легенди. Але зберіглася велика папка з матеріалами цієї унікальної праці, яка, з 
годом, набула ще і самостійної художньої цінності. До кінця життя Яблонський 
мріяв про перевидання цього альбому. І нарешті, в 2019 році, донькою 
архітектора, Ганною Яблонською було здійснено нове високохудожнє видання 
«Архітектура українського бароко. Акварелі, малюнки, креслення Дмитра 
Яблонського» [7], куди увійшли всі авторські матеріали, що відносилися до 
архітектури Українського бароко, оригінали яких зберіглися у родині [8]. 
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Рис. 2 Портали: 2.1 Яблонський Д. Н. в 1953 р.; 2.2 Титул альбому «Порталы в украинской 
архитектуре», 1955; 2.3-2.6, 2.8 – малюнки та креслення Яблонського Д. Н. до книги; 2.7  
зліва направо Д. Н. Яблонський, Г. Н. Логвин, П. Г. Юрченко, церква в Сорочинцях, поч.50-
х. Матеріали і фото з родинного архіву  
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Житло. З 1953 року, Яблонський змінює напрям діяльності, і з головою 
поринає в нову роботу: освоєння індустріального житлобудівництва, яке з 
середини 50-х років стало актуальним і соціально значущим завданням 
архітектури. Вже на початку 60-х він став визнаним лідером нового напрямку в 
типології житла і практиці індустріального будівництва. Яблонський займався 
великоблочним і панельним житловим будівництвом для міст УРСР. Під його 
керівництвом, і при його безпосередньої участі, розроблялися експериментальні 
проекти та перші українські житлові серії [9, 10, 11, 12, 13]. 

Він активно займається впровадженням прогресивних рішень в масове 
будівництво. Це перші в Україні великоблочні житлові будинки в 
Жданові,1952-1956 рр; уніфікована серія, 1954-1958 рр.; експериментальні 
житлові будинки в Києві та Харкові з квартирами породинного заселення, 1957-
1959 рр.; експериментальний житловий будинок з гнучким плануванням 
квартир по вул. Олексіївської №14, в Києві, 1959-1961 рр.; серія 
експериментальних будинків з широким кроком повздовжніх стін, 1960-
1963 рр.; серія типових проектів житла з квартирами породинного заселення 
(серія 480А); секційні житлові будинки підвищеної поверховості для міст 
УРСР, 1963-1965 рр; точкові будинки підвищеної поверховості, 1964-1967 рр.; 
експериментальні будинки з об'ємних блок-кімнат для Кременчуга та 
Дніпропетровська, 1965-1969 рр.; серія будинків касетної технології для 
будівництва в УРСР, 1971 р. Неповний перелік цих об’єктів, створених за 
десять років, вражає. Паралельно з проектуванням, Яблонський почав 
розробляти типологічні принципи утворення житла на засадах демографії, 
соціології, економіки і технології, а згодом, вже з середини 60-х років, почав 
займатися створенням методики проектування з застосуванням системних 
підходів, моделювання, комбінаторики та кібернетики. 

Проведені Яблонським науково-методичні розробки і досвід в типізації, 
індустріалізації та уніфікації житла, стали основою для створення методології 
управління проектно-будівельним комплексом індустріального житла (з 
1981 р.) - системи "Мобіль". Вона передбачала невелику кількість типорозмірів 
елементів панельного будинку, була гранично технологічна і дозволяла, для 
різних природно-кліматичних умов та віддалених районів СРСР, швидко 
створювати будівельну базу і вирішувати актуальні житлові проблеми, 
сприяючи поліпшенню умов проживання населення. На підставі цієї системи 
були розроблені 15 регіональних серій, шість з яких були реалізовані: у 
Ніколаєвську-на-Амурі, в Жанатасі, Шадринську, Алапаєвську, в Київської 
обл., Баку, Кулябі та ін., і така географія вражає. У цей період Яблонський 
постійно їздив неосяжними теренами СРСР, особисто допомагаючи впровадити 
і налагодити будівельне виробництво серій цієї системи [14, 15]. 
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Рис. 3 Житло: 3.1 Житловий будинок з крупних блоків, Жданов, 1952-1954; 3.2 -
 3.4 Експериментальний житловий будинок, Київ, 1961; 3.5, 3.6 Серія 87 житлових будинків 
і блок-секцій; 3.7 Д. Н. Яблонський, 70-і роки; 3.8 - 3.14 Житлові панельні серії системи 
«Мобіль», розробленої для віддалених районів СРСР, складних і сейсмічних умов, 1981-
1985 рр. Матеріали і фото з родинного архіву. 
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Методи. З середини 60-х, перших серед архітекторів, Д. Н. Яблонський оцінив 
значення для розвитку архітектурного процесу принципів і методів системного 
аналізу та моделювання на основі програмування, і став батьком-засновником 
напрямку в архітектурній науці – системниго підходу і математичних методів з 
використанням ЕОМ. Яблонський вважав, що кількісні методи аналізу та 
оцінки проектних рішень - є основою вдосконалення масового житлового 
будівництва. Це була розробка та застосування математичних методів і ЕОМ 
для типології житлових будинків і процесу оптимізації проектування, розробка 
алгоритмічних схем для наукових досліджень і оптимізації проектних рішень, 
оптимізація функціональних рішень житлових секцій. Кількісні методи 
вирішення різних завдань типології житла надавали можливість застосування 
точних і логічних закономірностей для різних етапів процесу проектування. 
Яблонський приймав участь у створенні автоматизованої системи проектування 
об'єктів масового житлового будівництва (АСПОС). Починаючи з 70-х років 
сприяв радикальної перебудови всього проектного процесу з широким 
використанням в проектуванні строгих методів і електронно-обчислювальної 
техніки. Завдання, які могли вирішуватися за допомогою кількісних методів - 
це нормування житла, розробка завдань на проектування, впорядкування 
параметрів, комплексної оптимізації функціональних, конструктивних та 
інженерних рішень житлових об'єктів [18, С. 104]. Паралельно з ним, над цими 
задачами працювали його аспіранти і однодумці, які згодом успішно захистили 
свої наукові роботи [17]. В своїй дисертації він писав: «Разработка строгих 
количественных методов решения задач типологии жилища позволяет решать 
их на строго научном уровне, а в дальнейшем перейти к созданию комплексных 
автоматизированных систем проектирования объектов строительства, 
объединяющих интеллектуальные возможности, опыт, интуицию и 
целенаправленность архитектора с точностью, быстродействием и мощной 
памятью современных ЭВМ» [16, С.212]. І це більше ніж 50 років тому. Але 
захистити дисертацію на таку незвичну і інноваційну для архітектурної науки 
тему було вкрай важко, і тільки через 5 років, долаючи нерозуміння і опір 
науковців старої школи, він, в 1974 р. блискуче захищає докторську дисертацію 
«Количественные методы решения задач типологии жилища», в якій були 
закладені основи архітектурної типології житла і кібернетики, і тим самим 
забезпечив офіційне визнання не тільки правомочності впровадження 
принципів кібернетики і обчислювальних методів в архітектурне проектування, 
але і ствердив їх важливість. Потім він активно впроваджував ці методики і 
програми в наукову і практичну проектну роботу. В моїй дитячій уяві батько 
того періоду був схожий на Дон Кіхота, якій приречений воювати з вітряними 
млинами. Мабуть так і було насправді. 
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Рис. 4 Методи: 4.1 Титул дисертації; 4.3. Д. Н. Яблонський, сер. 60-х років; 4.2 - 4.6 Сторінки 
з дисертації «Количественные методы решения задач типологии жилища», 1968 р.; 
4.7 Фрагмент програми на АСПОС з дисертації 4.8 Диплом доктора архітектури, третій в 
УРСР, 1974 р.; 4.9 Батько – Дон Кіхот, малюнок Ганни Яблонської, 1973 р. Матеріали і 
фото з родинного архіву. 
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Церкви. З середини 80-х років Дмитро Яблонський, перший серед архітекторів 
почав проектувати і будувати православні храми в Києві, в Київській, Одеській, 
Дніпропетровській, Донецькій областях. Найбільше визнання здобув його 
величний Свято-Георгіївській собор в м. Макіївка, який спочатку 
передбачалося побудувати в Дарниці м. Києва. Завдяки його зусиллям, 
наполегливості та безпосередньої допомоги в будівництві, зведені невеличкі 
храми, церкви і каплиці в Києві, Боярці, Віті Поштовій, Терновці та інших 
місцях України [19, 20]. 

Проектування і консультації по численних і складних питань будівництва 
церков Яблонський виконував майже безкоштовно, часто допомагаючи своїми 
коштами. Вже втрачаючи зір, він особисто виконував проектну документацію, а 
коли вже не міг креслити, передав цю справу свій донці, Ганні Яблонській, яка 
закінчувала декілька об’єктів, вже після його смерті. Він їздив на всі об'єкти, 
що будуються, спілкувався з священиками та прихожанами, допомагав 
церковним громадам в будівництві храмів та каплиць. Був активним учасником 
Міжнародної школи церковної архітектури у Львові (1991-1993), де читав 
лекції з історії та теорії храмоутворення та ділився з архітекторами власним 
досвідом. Також він став ініціатором і очолив громадську раду з храмового 
будівництва, яка зіграла важливу організуючу роль в справі проектування та 
будівництва храмів в Україні. Брав активну участь в проекті відновлення 
собору Михайлівського та Успенського собору та інших пам’яток архітектури. 
Тут сталося йому в нагоді доскональне знання спадщини української сакральної 
архітектури Київської Русі і періоду відродження XVI-XVII ст. в Україні, які 
він отримав досліджуючи церковні споруди, на початку своєї архітектурної 
діяльності. Коло замкнулося. І цю роботу він не припиняв до кінця свого життя. 

Коли був оголошений конкурс на храм, присвячений 1000-тю Хрещення 
Русі, він сам розробив свою пропозицію і власноруч виконав експозицію до 
конкурсу, в якому брали участь багато архітекторів, і в результаті, йому було 
присуджено I премію. Було вирішено будувати храм в Києві, на Лівому березі. 
Але не склалося. На території цього комплексу, за проектом Яблонського, була 
зведена тільки хрестильня і каплиця, присвячена пам’яті жертвам Чорнобиля. А 
храм все-таки був побудований в м. Макіївці, проектування і зведення якого 
тривало з 1991 по 2001 рокі. Восени 2000 року його запросили до Макіївки на 
вручення ордена Св. Володимира за будівництво Свято-Георгіївського собору. 
Вже зовсім сліпий архітектор, під проливним дощем, обійшов весь храм по 
периметру і сказав своїй донці, яка його супроводжувала в цій поїздці: «Тепер я 
розумію, який він є насправді: великий і гарний, такий, як я собі його уявляв». 
Менше ніж за рік його не стало. Храм добудували, і на його стіні повісили 
дошку в пам’ять храмоупорядника архітектора Дмитра Ниловича Яблонського. 
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Рис. 5 Церкви: 5.1. Яблонський будує каплицю в Дарниці, 1991; 5.2 Проект хрестильні, 
1990р.; 5.3 Церква в Виті Поштової, кін. 80-х; 5.4 Проект церкви в Коцюбинському, 90-ті; 
5.5. Храм в Боярці, 90-ті; 5.6 Плани церков, 90-ті; 5.7 Свято-Георгіївський собор в м. 
 Макіївка, 1991-2001 рр.; 5.8 План собору; 5.9 Архітектор і його храм, осінь 2000 року. 
Матеріали і фото з родинного архіву. 
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Післямова. Не можливо, в межах цієї статті про наукову і творчу діяльність 
Дмитра Яблонського, надати повне уявлення про все, чим він займався на 
протязі свого професійного життя. За 20 років, як його не стало, багато що 
стало забуватися, а щоденників він на жаль не залишив. Тільки книги, статті, 
фото об’єктів, малюнки, акварелі, креслення, уривчасті нотатки, ненадруковані 
рукописи.Майже за 55 років свого професійного життя, він дослідив, вивчив, 
розробив, створив багато чого. Але, можна зазначити, що він був справжнім 
першопроходьцем в багатьох напрямках архітектурної діяльності, без яких 
сьогодні ми не уявляємо нашої спеціальності. Один з перших, хто почав 
відроджувати історію архітектури України, перший серед тих, хто почав 
вирішувати нагальні потреби українців в комфортному житлі після воєнної 
руїни. Перший серед архітекторів захопився кібернетикою і зрозумів 
важливість комп’ютерних технологій в проектуванні. Перший, хто об’єднав 
типологію, економіку, соціологію, демографію, технологію та організацію в 
єдиний процес створення житла. І хто, розпочав почав проектувати і будувати 
церкви в пострадянський період в Україні. 

Пройшло вже багато років, як його не стало, але всі, хто його пам’ятає, 
хто працював з ним, товаришував, спілкувався, а таких, нажаль, залишилось 
дуже мало, всі ці люди, якщо заходить розмова про Яблонського, згадують його 
доброзичливість, гумор, наполегливість, принциповість і компетентність в 
професійних питаннях і, безумовно, певну харизму. Він вмів захоплювати 
своїми ідеями, збирати навколо себе коло однодумців. І багато з цих згадок вже 
більше схожі на міфи. Але це свідчить про безумовний сильний вплив цієї 
людини на всіх тих, хто його оточував в різні періоди його життя. Йому було 
притаманно бачити та осмислювати процеси і сучасні тенденції у всій повноті, 
встановлювати взаємозв’язок між від політикою, економікою, історією, 
культурою, соціологією, технологією… і транслювати на процеси, що 
відбуваються в архітектурі. Він ніколи не заспокоювався, його все цікавило. В 
1994 році, після важкої хвороби, він поїхав в США, де фахівців з України 
знайомили з організацією в сфері житлової нерухомості в США. Всі семінари 
та зустрічі Яблонський ретельно конспектував, а на «полях» робив свої нотатки 
про те, як цей досвід можна застосувати в Україні. Він тоді приймав дієву 
участь у розробці державних програм по забезпеченню громадян України 
житлом. Це дуже показово. «Во всем дойти до самой сути» - це був його 
життєвий і професійний девіз. 

Всім свої професійним життям Дмитро Яблонський переконливо доказав, 
що архітектурна діяльність - це неосяжне поле можливостей, де кожний може 
знайти себе, треба тільки почати осмислювати, аналізувати, вчитися, працювати 
і створювати, і що саме важливе, любити АРХІТЕКТУРУ, як таку. 
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Аннотация 

Яблонская Анна Дмитриевна, кандидат архитектуры, профессор 
кафедры информационных технологий в архитектуре, Киевский национальный 
университет строительства и архитектуры. 

Архитектурная деятельность Дмитрия Яблонского. 
 К 100-летию со дня рождения 

Статья посвящается творчеству и деятельности архитектора Дмитрия 
Яблонского (1921-2001), доктору архитектуры, профессору, члену Союза 
архитекторов Украины, действительному члену Академии архитектуры 
Украины. Он был ученый, основатель новых направлений в архитектурных 
теоретических исследованиях, автор известной книги «Порталы в украинской 
архитектуре» 1955 г., пионер массового индустриального жилищного 
строительства, исследователь, организатор научной работы в ведущем 
институте Украины по экспериментальному проектированию, специалист по 
количественным методам оценки, моделированию объектов жилищного 
строительства, общественный деятель и, первый в независимой Украине, кто 
среди архитекторов, начал проектировать и строить храмы после 1985 года. В 
статье дается представление об основных направлениях его архитектурной 
деятельности, а именно: исследованию памятников Украинского барокко 
Левобережной Украины ХVII–XVIII вв.; участию в проектировании первых 
экспериментальных панельных жилых домов и массовых жилых серий для 
Украины; разработке основ типологии жилища; применению системных, 
математических методов и программирования в проектировании жилых зданий; 
созданию инновационной диссертационной работе «Количественные методы 
решения задач типологии жилища», 1968 г., участию в разработке 
государственных программ по обеспечению населения Украины жильем (1990-
2000). Яблонский был первый, кто начал проектировать и строить новые 
сакральные сооружения в постсоветский период в Украине, (1986-2000). Статья 
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проиллюстрирована материалами и фото из семейного архива 
Д. Н. Яблонского. 

Ключевые слова: архитектурная деятельность; памятник архитектуры; 
украинское барокко; экспериментальное проектирование; массовые жилые 
серии; типология жилища; методика проектирования; системный подход; 
количественные методы оценки; храмостроительство. 

 
Abstract 

Yablonska Hanna, Candidate of architecture (Ph.d.), Professor of the 
Department of Information Technologies in Architecture, Kyiv National University 
of Construction and Architecture. 

Architectural activity of Dmitry Yablonsky. On the occasion of the 100th 
anniversary of his birth 

The article is devoted to the creativity and activities of the architect Dmitry 
Yablonsky (1921-2001), doctor of architecture, professor, member of the Union of 
Architects of Ukraine, full member of the Academy of Architecture of Ukraine. He 
was a well-known scientist, founder of new directions in architectural theoretical 
research, author of the famous book "Portals in Ukrainian architecture" in 1955, 
pioneer of mass industrial housing construction, researcher, organizer of scientific 
work at the leading institute of Ukraine for experimental design, specialist in 
quantitative methods of assessment. modeling and forecasting of housing objects, a 
public figure and, the first in independent Ukraine, who among architects began to 
design and build temples after 1985. The article gives an idea of the main directions 
of his architectural activity, namely: the study of the monuments of the Ukrainian 
Baroque of the Left-Bank Ukraine of the 17th – 18th centuries; participation in the 
design of the first experimental panel residential buildings and mass residential series 
for Ukraine; the development of the foundations of the typology of dwellings; 
application of system, mathematical methods and programming in the design of 
residential buildings; creation of an innovative dissertation work "Quantitative 
methods for solving problems of the typology of housing", 1968, participation in the 
development of state programs to provide the population of Ukraine with housing 
(1990-2000). And also, Yablonsky was the first who began to design and build new 
sacred buildings in the post-Soviet period in Ukraine (1986-2000). According to his 
project, was built the Orthodox Cathedral of St. George in the city of Makeyevka 
(1991-2001). The article is illustrated with materials and photos from the family 
archive of D.N. Yablonsky. 

Keywords: architectural activity; architectural monument; Ukrainian baroque; 
experimental design; mass residential series; dwelling typology; design methodology; 
systems approach; quantitative assessment methods; temple building. 
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ГЛОБАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО 
ПЕРІОДУ - МІСТО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Анотація: розглянуто глобальні концепції постіндустріального періоду на 

прикладі концепції місто сталого розвитку.  
Представлено основні приклади існуючих глобальних концепцій сталого 

міста, а також розглядаються створений спосіб життя у розтині концепцій 
сталого міста в чотирьох галузях: екології, економіки, політики та культури. 

Репрезентовано розвиток сучасних концепцій міст сталого розвитку х 
подальшою їх класифікацією. 

Представлено поєднання концепцій за функціональними особливостями, а 
також соціальними спрямуваннями.  

Для аналітики смислів, закладених в архітектурний твір, 
використовується метод проведення контент-аналізу описової частини 
архітектурних концептів. 

Проаналізовані глобальні концепції «Сталого розвитку міст» та створені 
на їх основі архітектурні концепти як частина процесу пізнання нових викликів 
і можливостей, що з'явилися в сучасній архітектурі. 

Розглянуті такі глобальні концепції: а) Місто сталого розвитку; б) Міське 
агрогосподарство; в) Аркологія; г) SmartCity; д) Екопоселення та Екоміста; 
е) Зелені стандарти в архітектурі; ж) Технопарки. Зазначено, що в процесі свого 
розвитку низка концепцій перетиналася або зовсім поглиналася концепціями 
більш високого порядку. 

Виявлено, що концепція «Місто сталого розвитку» за сукупністю 
показників належить до категорії «Архітектурні утопії», за багатьма критеріями 
оцінок збіглася з концепціями «ідеальних міст». Здебільшого схожість полягала 
в наявності у більшості концептів «Міста сталого розвитку» опису привабливих 
очікувань «Результатів» застосування концепції і вкрай нечіткі описи можливих 
«Ризиків» і «Ресурсовитрат», що виникають при її здійсненні. 

Ключові слова: архітектура; сталий розвиток; глобальна архітектурна 
концепція, SmartCity, екопоселення , екоміста. 
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Архітектурні концепції, що вийшли далеко за межі часу і місця їх 
створення, з'являлися з моменту зародження архітектури. З часів неоліту 
виникали ідеї (наприклад, прямий кут), які сьогодні здаються настільки 
буденними, що неможливо уявити, що колись цього не було. 

 Місто сталого розвитку - це місто, спроектоване з урахуванням 
соціальних, економічних та екологічних наслідків. Ці міста населені людьми, 
які прагнуть мінімізувати необхідні витрати енергії, води, продукти 
харчування, відходи, вироблення тепла, забруднення повітря – діоксидом 
вуглецю та метаном, забруднення води. За весь час існування концепції не 
з'явилося повністю узгодженого визначення того, яким повинен бути стале 
місто і які компоненти повинні бути включені до цього поняття [1]. Зазвичай 
експерти в галузі розвитку згодні з тим, що стале місто повинне задовольняти 
потреби цього часу, не жертвуючи здатністю майбутніх поколінь задовольняти 
свої власні потреби. Неоднозначність в цій ідеї призводить до великих варіацій 
щодо того, у який спосіб міста повинні здійснювати спроби стати 
сталими. [2, 15]. 

В ідеалі стале місто створює сталий спосіб життя в чотирьох галузях: 
екології, економіки, політики та культури [3]. Однак, як мінімум, стійке місто 
повинне: по-перше, бути в змозі прогодувати себе за рахунок прилеглих 
територій. По-друге, воно повинне мати можливість задовольняти свої 
енергетичні потреби за рахунок поновлюваних джерел енергії. Суть цього 
полягає в забезпеченні найменшого екологічного сліду, для цього мінімізувати 
викиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище. Також 
забезпечувати ефективне використання ресурсів території, компостувати 
використані біоматеріали, переробляти або перетворювати відходи на енергію. 
Всі ці заходи призведуть до мінімізації загального впливу міста на зміну 
клімату. 

Загалом сама концепція «Стале місто» за сукупністю принципів потрапляє 
в розряд «Універсальних утопій». 

Для проведення дослідження сенсів, закладених у твори, використовується 
метод проведення контент-аналізу описової частини архітектурних концептів. 
Цей метод аналізу текстів – скорочена та адаптована до дослідження версія 
методу проф. Розова М.С. [4,16] 

Підземні міста: 
Концепція багаторівневого міста: 
Назва: «The Earthscraper» – проект 75-ти поверхової «перевернутої 

піраміди» в Мехіко Сіті; 
Автор: BNKR Arquitectura; 
Рік: 2009. [5,13]. 
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Кількість посилань на концепцію: виявлено 75 564 статті, в яких 
розглядається цей концепт. 

Архітектурна категорія: 
Форма: Архітектори BNKR Arquitectura висунули ідею будівництва 

перевернутої піраміди площею 190 000 м ² під історичної площею Зокало в 
центрі Мехіко. Навколо цієї площі розташовані деякі з найвідоміших 
пам'ятників Мехіко: собор, Національний палац і будівлі міського уряду. 

Функція: Ідея «Earthscrapers» виникла як результат прагнення збільшити 
простір, доступний на цій історичній площі. Єдиний спосіб відповідати 
суворим критеріям будівництва і законам про збереження історичної спадщини 
– це побудувати підземну структуру. 

Конструкція: як конструктивна основа була обрана перевернута піраміда 
завдяки своїй здатності підтримувати структурну цілісність. Згідно з проектом 
нижній рівень Earthscraper буде знаходитися на позначці 304 м нижче поверхні 
та потенційно вміщати до 100 000 чоловік. 

Галузь застосування: 
Соціальна: Проект не має вираженої соціальної спрямованості. 
Техногенна: Основне призначення проекту – розширення користувацького 

простору в щільно забудованому центрі міста з істотними нормативними 
обмеженнями. В цьому випадку має місце чітко виражений економічний 
інтерес. 

Екологічна: Критики проекту стверджують, що неможливо врахувати 
наслідки для підземних вод настільки масштабного втручання в літосферу 
міста. 

Тип концепції: Функціонально-техногенна. 
Примітки: Ця концепція – одна з безлічі подібних оригінальних ідей, що 

умовно об'єднуються за схожістю цілей, переслідуваних авторами, в групу 
«Піар концептуальна творчість». 

Класифікація концепції: Функціонально-техногенна утопія  
Концепція міста в лакуні: 
Назва: ЕКОМІСТО-2020: реабілітація промзони м. Мирний. 
Автор: архітектурне бюро «АБ ЕЛІС»; 
Рік: 2009. [6]. 
Кількість посилань на концепцію: виявлено 26 600 статей, в яких 

розглядається цей концепт. 
Архітектурна категорія: 
Форма: Неподалік міста Мирний в Якутії є величезний кар'єр, що 

залишився після промислового видобутку алмазів. Цей кар'єр, з діаметром 
більше 400 метрів і глибиною близько 520 метрів, є другим за величиною 
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штучним отвором у поверхні планети. Архітектурне бюро «АБ ЕЛІС» 
розробило проект «ЕКОМІСТО 2020», пропонуючи накрити це кар'єр 
світлопроникним куполом, перетворивши його на багаторівневе підземне 
квітуче місто. 

Функція: Сумарна площа всього міста становитиме 2 мільйони квадратних 
метрів. На цій площі з комфортом зможуть проживати близько 100 тисяч 
чоловік. Архітектори, які створювали цей дивовижний проект, вважають, що в 
разі його успішної реалізації, «Екомісто 2020» стане ще одним з чудес світу, що 
залучить туристів в цей регіон. 

Конструкція: Проект передбачає створення східчастих рівнів міста, 
пов'язаних між собою ліфтами та іншими транспортними пристроями. В 
середині міста «Екомісто 2020» буде проходити велика наскрізна шахта, через 
яку сонячне світло буде проникати навіть на найглибші рівні. На прозорому 
куполі міста будуть розташовуватися сонячні батареї, які стануть для міста 
основним джерелом енергії.  

Галузь застосування: 
Соціальна: Опис соціальних аспектів, близьких до ідеї «Аркалованії» 

Паоло Солері і не носять оригінальної розробки. 
Техногенна: з технічного боку ідея подана цікаво, але не опрацьована як 

реальний проект. 
Екологічна: аналогічно техногенна. 
Примітки: Аналогічно до проекту «Earthscrapers» концепція належить до 

категорії «Піар концептуальна творчість». Критики вказували на невиправдано 
високі витрати на зведення подібної споруди при незрозумілому економічному 
та екологічному ефекті. 

Класифікація концепції: Функціонально-Техно-Екологічна Утопія.  
Водні міста. 
Міста над водою. 
Назва: The Shimizu TRY 2004 Mega-City Pyramid 
Автор: Shimizu Corporation 
Рік: 2003. [7,11]. 
Кількість посилань на концепцію: виявлено 16 300 статей, в яких 

розглядається цей концепт. Shimizu Corporation виготовила та опублікувала 
кілька демонстраційних відеоматеріалів, зокрема для Discovery, виявлена 
загальна кількість переглядів понад 560 000. 

Архітектурна категорія: 
Форма: Форма мегаспоруди, що вміщає в себе всі необхідні для мільйона 

чоловік об'єкти інфраструктури, передбачається у вигляді піраміди заввишки 
2000 метрів. Піраміда складена з октаедрів, розміром 350 метрів з кожного 
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боку, в них розміщені офісні будівлі, житлові комплекси та інші об'єкти. 
Завдяки компактному розміщенню всі об'єкти мають короткі зв'язки між собою 
з усіх боків. 

Функція: Багатоцільове місто, що поєднує бізнес, житлові, комерційні, 
дослідні, культурні та розважальні функції. Об'єкт, що розв’язує проблему 
дефіциту вільних територій навколо Великого Токіо. 

Конструкція: Компанія пропонує використання наноматеріалів, що 
дозволяють значно знизити вагу конструкції. Особливістю структури є те, що її 
пропонується встановити над водою, вона буде спиратися на 36 гігантських 
паль, які виготовлять з особливо міцного бетону. 

Всередині піраміди розташовуються 55 малих пірамідальних конструкцій, 
покладених у п'ять шарів, висотою приблизно 106-110 метрів кожна. Усередині 
гігантської «кристалічної» решітки збудують 80-поверхові хмарочоси як 
прямокутної, так і пірамідальної форми, з'єднані з основною конструкцією за 
допомогою потужних тросів, виготовлених з вуглецевих нанотрубок. Така 
система послужить амортизацією в разі природних катаклізмів (цунамі або 
землетрусу). Близько 70% площі займуть житлові приміщення. Будівельники 
планують розмістити 240000 одиниць житла з розрахунку 17 кв.м. на людину. 
Кожен хмарочос буде до певної міри автономний, використовуючи енергію 
сонця та вітру. Поверхню каркаса покриють фотоелектричними елементами, 
здатними вловлювати й перетворювати сонячну енергію. 

Галузь застосування: 
Соціальна: забезпечення житлом мільйона мешканців Токіо. 
Техногенна: Освоєння можливостей нових будівельних матеріалів і 

конструкцій. 
Екологічна: TRY 2004 – це концептуальне «місто в повітрі», покликане 

максимально використовувати відновлювані ресурси природи, зокрема вітер і 
сонячне світло. Одне з головних призначень будівлі – зменшити антропогенне 
навантаження на територію Великого Токіо. 

Класифікація концепції: Конструктивно-Техногенна Фантазія 
Примітки: самі проектувальники будівлі вважають проект технофантазією, 

незважаючи на досить високий рівень розробки. Основною метою було 
демонстрація технічних можливостей сучасних матеріалів і вміння інженерного 
складу фірми проектувати надскладні структури. 

Назва: Mohammad Bin Rashid City District One, Dubai.  
Автор: Meydan Sobha. 
Рік: 2013. [8,11]. 
Кількість посилань на концепцію: виявлено 482 021 статей, в яких 

розглядається цей концепт. 
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Архітектурна категорія: 
Форма: Ділянка охоплює площу в 436,6 га. На ній будуть розташовуватися 

1500 вілл. Будуть створені водойми, сім кілометрів кристальних лагун і 14 км 
штучних пляжів. 

Функція: У листопаді 2012 року правитель Дубая шейх Мохаммед бін 
Рашид Аль Мактум оголосив про створення того, що він назвав новим «містом» 
в Дубаї. Комплекс складається з чотирьох компонентів: 

а) Сімейний туризм. Зокрема парк, здатний щорічно приймати 
35 мільйонів відвідувачів, найбільший сімейний розважальний комплекс на 
Близькому Сході. На території парку буде побудовано більше 100 нових 
готелів. 

б) Торгівля. Включно з Mall of the World, розробники планують, що він 
стане найбільшим торговим центром у світі. 

в) Мистецтво. Зокрема найбільший район для художніх галерей на 
Близькому Сході та в Північній Африці. 

г) Підприємництво та інновації. Для чого буде створена відповідна 
інфраструктура. 

Конструкція: Район буде розташовуватися над штучною лагуною, яка 
стане найбільшою в своєму роді в світі з площею води – 360 га, оточеною 
триметровим дощатим настилом і восьмиметровим пляжем. 

Галузь застосування: 
Соціальна: Район розрахований на продаж представникам економічних 

еліт з усього світу. 
Техногенна: Цей напрямок розвивається в межах формування ландшафту 

приморських пустель, на яких розташоване місто Дубаї. 
Екологічна: Створення комфортного мікроклімату в умовах жаркого і 

сухого «вічного літа» – клімату, властивого Арабським Еміратам. 
Примітки: З погляду екологічних ризиків прогноз сприятливий: в 2014 році 

копання Nakheel, яка створила на насипних ґрунтах житловий комплекс 
«Пальма Джумейра», повідомила про зростання біорізноманіття в прибережних 
водах острова. З погляду соціальних ризиків творці району спочатку 
намагаються адаптувати місто і країну до моменту критичного падіння доходів 
від продажу нафти. Для цього створюється безліч проектів, призначених для 
підвищення економічної сталості регіону. Якщо за низкою причин іноземні 
інвестори втратять інтерес до нерухомості Дубаї, у міста можуть виникнути 
великі соціальні проблеми. 

Класифікація концепції: Універсальна гіпотеза.  
Міста на воді. 
Назва: The Floating Island Project: French Polynesia  
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Автор: The Seasteading Institute. 
Рік: 2013. [9, 14]. 
Кількість посилань на концепцію: виявлено 312 000 статей, в яких 

розглядається цей концепт. 
Архітектурна категорія: 
Форма: У баченні розробників місто повинно складатися з модульних 

платформ квадратної або п'ятикутної форми з 50-метровими сторонами. 
Квадрати й п'ятикутник можуть бути з'єднані та розташовані в численних 
розгалужених структурах. 

Функція: Ці модулі можуть адаптуватися до підвищення рівня води та 
нерівних морських умов. У цей час група експертів інституту вивчає потенційні 
місця локації поблизу островів Таїті, Тупай і Райатеа. 

Конструкція: Інститут Seasteading сформував нову компанію Blue Frontiers 
для будівництва острова, в якому будуть використовуватися стійкі модульні 
платформи, розроблені голландською інжиніринговою компанією Blue21. 

Галузь застосування: 
Соціальна: Seasteading – це концепція для нових вільних громад, які 

отримали «безпрецедентну політичну автономію» від приймаючих їх країн в 
обмін на економічні та соціальні вигоди. Засновник Billionaire PayPal Пітер Тіль 
є прихильником ідеї і був раннім фінансовим спонсором Інституту Seasteading. 

Техногенна: The Seasteading Institute на основі розроблюваних зразків 
прагне накопичити та узагальнити досвід заселення океанських просторів. 
Розвиваючи даний напрямок як стартап, інститут здійснює спробу створення 
доступного житла для середнього класу. 

Екологічна: З погляду довкілля для потенційних мешканців міста, що 
розробляється, досягаються максимально досяжні екологічні умови 
комфортного існування. 

Примітки: Критики стверджують, що ця концепція не може однозначно 
оцінити екологічні наслідки створення в прибережній акваторії подібного 
утворення Крім того, це місто пропонується створювати в економічно 
слаборозвинених районах, що ставить під сумнів його економічну 
самостійність. З погляду містоутворюючого чинника ця концепція виглядає 
сумнівно. 

Класифікація концепції: Універсально-Екологічна гіпотеза . 
Назва: The Lilypad  
Автор: Vincent Callebaut. 
Рік: 2008. [10]. 
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Кількість посилань на концепцію: виявлено 8 810 000 статей, в яких 
розглядається цей концепт. Фільм «Lillypad City: The floating city», 
опублікований в YouTube, зібрав 4 758 446. 

Архітектурна категорія: 
Форма: Біоніка вочевидь надихнула дизайн міста. За основну ідею взята 

форма лілії, що стало підставою для назви проекту. 
Функція: концепція повністю самодостатнього плавучого міста, 

призначеного для надання притулку майбутнім екологічним біженцям. 
Конструкція: Використання інновацій у виробництві бетонних оболонок. 
Галузь застосування: 
Соціальна: розробка концепції плавучої громади екологічних біженців. 
Техногенна: осмислення технічних можливостей екологічних інновацій. 
Екологічна: Ліліпад покликаний стати плавучим океанським містом з 

нульовою емісією. За допомогою низки технологій (сонячної, вітрової, 
приливної, біомаси) передбачається, що проект зможе не тільки виробляти 
свою власну енергію, а й здатний обробляти CO2 в атмосфері та поглинати. 

Примітки: Унікальність цього проекту, одного з серії подібних творів 
Vincent Callebaut, полягає в тому, що автор максимально використовував 
сучасні засоби проектування та комунікації та досяг широкої популярності 
завдяки яскравим футуристичним проектам. На відміну від досягнень. 

Класифікація концепції: Формальна Техно-Екологічна утопія. 
Виявлено, що концепція «Місто сталого розвитку» за сукупністю 

показників належить до категорії «Архітектурні утопії», причому за багатьма 
критеріями оцінок збіглася з концепціями «ідеальних міст». Здебільшого 
схожість полягала в наявності у більшості концептів «Міста сталого розвитку» 
опису привабливих очікувань «Результатів» застосування концепції і вкрай 
нечіткі описи можливих «Ризиків» і «Ресурсовитрат», що виникають при її 
здійсненні. 
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Аннотация 

Весна Анастасия Викторовна, кандидат архитектуры, доцент, 
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, 
Харьков, Украина. 
Глобальная концепция постиндустриального периода - город устойчивого 

развития 
Рассмотрены глобальные концепции постиндустриального периода на 

примере концепции устойчивого развития города. 
Представлены основные примеры существующих глобальных концепций 

устойчивого города, а также рассматривается созданный образ жизни в разрезе 
концепций устойчивого города в четырех областях: экологии, экономики, 
политики и культуры. 

Представлено развитие современных концепций городов устойчивого 
развития с последующей их классификацией. 
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Представлено сочетание концепций по функциональным особенностям, а 
также социальным направлениям. 

Для анализа смыслов концепций, заложенных в архитектурное 
произведение используется метод проведения контент-анализа описательной 
части архитектурных концептов. 

Проанализированы глобальные концепции «Устойчивого развития 
городов» и созданые на их основе архитектурные концепты, как часть процесса 
познания новых вызовов и возможностей, появившихся в современной 
архитектуре. 

Рассмотрены следующие глобальные концепции: а) Город устойчивого 
развития; б) Городское агрохозяйство; в) Аркология; г) SmartCity; 
д) Экопоселение и Экомиста; е) Зеленые стандарты в архитектуре; 
ж) Технопарки. Отмечено, что в процессе своего развития ряд концепций 
пересекался или поглощался концепциями более высокого порядка. 

Выявлено, что концепция "Город устойчивого развития" по совокупности 
показателей относится к категории "Архитектурные утопии", по многим 
критериям оценок совпала с концепциями "идеальных городов". В большинстве 
своем сходство заключалось в наличии в большинстве концептов «Города 
устойчивого развития» описания привлекательных ожиданий «Результатов» 
применения концепции и крайне нечетких описаний возможных «Рисков» и 
«Ресурсозатрат», возникающих при ее осуществлении. 

Ключевые слова: архитектура; устойчивое развитие; глобальная 
архитектурная концепция; SmartCity; экопоселение; экомиста. 

 
Abstract 

Vesna Anastasiia, PhD in Architecture, Kharkiv National University of Civil 
Engineering and Architecture, Kharkiv, Ukraine.  

Global concept of post-industrial period - city of sustainable development 
The global concepts of the post-industrial period are considered in the example 

of the concept of the city of sustainable development.  
The main examples of existing global concepts of a sustainable city are 

presented, as well as the established way of life is considered in the analysis of 
concepts of a sustainable city in four areas: ecology, economy, politics, and culture. 

The development of modern concepts of sustainable urban development  X with 
their further classification is presented. 

A combination of concepts based on functional features, as well as social trends, 
is presented.  
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To analyze the meanings inherent in an architectural work, the method of 
conducting of content analysis of the descriptive part of architectural concepts is 
used. 

The article analyzes the global concepts of" Sustainable Urban Development " 
and creates architectural concepts based on them as part of the process of learning of 
new challenges and opportunities that have appeared in modern architecture. 

The following global concepts are considered: a) the City of Sustainable 
Development; b) Urban agriculture; c) Arcology; d) SmartCity; e) Eco-settlements 
and Eco-Cities; f) Green standards in architecture; g) Technoparks. It is noted that in 
the course of its development, a number of concepts intersected or were completely 
absorbed by higher-order concepts. 

It is revealed that the concept of "the city of sustainable development" in terms 
of a set of indicators belongs to the category of "Architectural utopias", according to 
many evaluation criteria it coincided with the concepts of "ideal cities". For the most 
part, the similarity consisted in the presence in most concepts of "the city of 
sustainable development" of a description of attractive expectations of the "Results" 
of applying the concept and extremely vague descriptions of possible "Risks" and 
"Resource costs" that arise during its implementation. 

Keywords: architecture; sustainable development; global architectural concept; 
SmartCity; eco-settlement; Eco-Cities. 
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ФОРМАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ У 

ТВОРЧОСТІ КАРЛА МОЗЕРА 
 

Анотація: у статті проаналізовано наслідування традиційних історичних 
форм у формотворенні сакрального простору.  

Представлено основні приклади світового архітектури, які частково, або 
повністю копіюють історичні форми.  

Репрезентовано розвиток сакральної архітектури епохи модернізму у її 
наслідуванні.  

Представлено феномен сприйняття у певних видимих фігурах предметів 
вираз більш загальної ситуації, вираз певного типу поглядів або колективних 
переконань. 

Розглянуто використання традиційних форм в модерністській архітектурі, 
які в той же час не є повною відмовою від модерністських уподобань, але також 
спробою по новому трактувати геометрію традиційних історичних форм.  

Представлено поєднання національного ландшафту та місцевої специфіки 
та європейських усталених традиційних форм сакрального простору.  

Розглянуто протиріччя у сприйнятті сакрального простору та прочитання 
символіки його змісту.  

Також представлено спробу адаптувати принципи модернізму до потреб 
формотворення сакрального простору, в якому після призупинення історичних 
знань шукається суть досліджуваного явища, що розуміється як його незмінна 
риса.  

Релігія, мистецтво, наука, мова представленні як форми мислення людини 
про реальність із формами гносеологічно зрозумілого символу. 

Виявлено необхідність враховувати взаємозв'язок між певними формами та 
повідомленнями, що через них передаються у формотворенні сакрального 
простору. 

Виокремлено символи, що вказують не на сакральну реальність, а на певні 
інтелектуальні тенденції, соціальні ситуації чи вирази культури. 

Ключові слова: формоутворення; сакральний простір; сакральна 
архітектура; традиція; архітектурний модернізм; символ; мистецтво. 
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Постановка проблеми. Незважаючи на рішучі заяви перших модерністів, 
спрямовані проти історизму, а також критиків та істориків архітектури, які їх 
підтримували, історія виявилася незмінною для легітимізації модернізму. Хоча 
це була недалека історія, яка вказувала на коріння нового стилю, попередники 
чи модельні твори були незамінним елементом у розвитку та розповсюдженні 
принципів авангардної архітектури [1; 2; 10; 14;15]. Ця діяльність виявилася 
скоріше художньою, ніж науковою, і результатом стало створення міфології, а 
не неупередженої історії. Зусилля деміфологізації новітньої історіографії не 
завжди є результатом навмисних дій, а «розпадом» досліджуваної матерії в 
результаті детального історичного та формального аналізу [16-17]. Захоплення 
продуктами передових технологій можна також сприймати як певну схильність 
до майбутнього, сучасна людина дивиться на себе у власних продуктах, 
ототожнює їх і відмовляється від напруженості, що супроводжує традиційний 
досвід історії [9]. 

Аналіз досліджень та публікацій. Позитивні коментарі супроводжували 
храм св. Антонія, зведений у 1925–1927 рр. Карлом Мозером у Базелі, з самого 
початку його створення. Листи архітекторів – «Das Werk» або «Schweizerische 
Bauzeitung» присвятили, як сказав Брентіні, «дивовижно багато місця» вже в 
рік завершення будівлі [8]. Важливі думки про храм були також опубліковані в 
1927 і 1928 роках у «Heimatschutz», «Schweizerische Rundschau» та провідній 
німецькій архітектурній газеті «Deutsche Bauzeitung». Відтоді протягом кількох 
десятиліть дотримувалася думка, що церква в Базелі є новаторською роботою 
Neues Bauen в універсальній та церковній архітектурі. У Хаймачуці Жюль 
Кулен відповів на очевидне запитання: чому бетон, який раніше придатний був 
лише для промислових будівель, тепер також вважається придатним для 
церковних будівель. Відповідь цього автора містила тему культу техніки, 
важливого для ідеології модернізму, і стверджувала, що «архітектура повинна 
черпати плідні імпульси незалежно від того, звідки вони походять, а отже, і з 
області, найбільш сприятливої для життя, з промисловісті» [14]. З іншого 
боку, Роберт Гесс позитивно оцінив використані форми як сумісні з природою 
матеріалу та передбачуваним використанням, сформулювавши тим самим іншу 
рекомендацію, особливо важливу в контексті нового стилю. Він висловився 
так: 

«Використання сучасних матеріалів також вимагає правильного 
формування, що відповідає їх природі. Звичайно, в бетоні можна «зробити все» 
робити, тобто це також може бути для бетонної конструкції приклеїли 
готичну маску. Архітектурні форми, однак, повинні випливати з внутрішніх 
потреб, їхня краса повинна поєднуватися з технічною цілеспрямованістю» [6]. 
Позитивно оцінено також місце храму у католицькому русі оновлення та 
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реформ. Ще в 1977 році видатний архітектор Герман Баур заявив: «Озираючись 
назад, можна сказати, що цей сміливий вчинок був наочним вступом до того, 
що через чотири десятиліття оголосила рада – про відкриття церкви для 
світу та свого часу» [3]. В даний час слід погодитися з більш обережною 
думкою Герберта Мака, що «стосовно цієї структури залишається проблема, 
чи слід розглядати цю роботу як безпосередньо залежну від руху Neues Bauen, 
або як твір, що узаконює використання нові матеріали для запровадження 
простоти у візерунках будинків пізньої готики» [12].  

Мета. Проаналізувати місце храму св. Антонія, зведеного у 1925–1927 рр. 
Карлом Мозером у Базелі, в новому літургійному розумінні мети існування 
сакрального простору.  

Основна частина. Історія храму в Базелі почалася в грудні 1910 р., коли 
було оголошено конкурс на концепцію храму на Каненфельдштрассе [8]. 
У квітні 1911 року проєкт–переможець обрано Густавом Доплером, який, 
порівняно з іншими пропозиціями необароко та неороманського стилю, 
вирізнявся певною свіжістю, що стала результатом використання мотивів 
модерну та скандинавського романтизму. Вибух Першої світової війни 
затримав реалізацію проєкту, а міські зміни зробили його менш придатним для 
оточення. 11 вересня 1924 року Карл Мозер потрапив у складну ситуацію для 
керівництва будівельного комітету, який, подав пропозицію звести храм 
паралельно вісі вулиці, розмістити підкреслений вхід у бічному фасаді та 
визначити ранг будівлі серед навколишніх будівель через вежу, частково 
виступаючу за стіни храму (рис. 1–3). 

Отримати просторий інтер’єр стало можливим за допомогою залізобетону, 
властивості якого мали б вплинути на розвиток основних форм будівлі (рис 4.). 
Ситуація роздратування свідомості внаслідок воєнних та повоєнних змін у 
політичному та суспільному житті, яку сьогодні важко зрозуміти та описати, 
була, мабуть, певною передумовою для пояснення того, як у консервативному 
середовищі Базеля проєкт був прийнятий [8]. 

Можна зробити висновок, що багато аспектів будівлі виявлені лише після 
її зведення, а представлені автором креслення не дали однозначного 
зображення майбутнього храму, а саме ідею бетонної церкви. У комісії не було 
жодних сумнівів, особливо після того, як її голова Фердинанд Брюч 
відправився до Ле-Рейні, щоб вивчити роботи Перре, і переконавши естетику 
будівлі завдяки матеріалу та конструкції, дав правлінню позитивну думку про 
неї. Завдяки великій спадщині Мозера, що зберігається в Institut für Geschichte 
und Theorie der Architektur на ETH в Цюріху, можна точно простежити різні 
етапи становлення церкви св. Антоній. Проведені аналізи дозволяють зробити 
висновок, що основні зусилля архітектора зосереджені на формуванні бічного 
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входу таким чином, щоб типологічно та іконографічно він міг складати 
головний вхід.  

  

Рис. 1. Фасад вздовж вулиці Рис. 2. Вежа 

  

Рис. 3. Вхідний портал Рис. 4. Інтер’єр 
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Рис. 1-4. Карл Мозер, церква св. Антоні, 1925–1927, Базель 

Документація, датовані серпнем 1925 року, показують, що рішення, яке 
було вирішальним для зовнішнього вигляду церкви, полягало в тому, щоб 
залишити всю будівлю в залізобетоні з горизонтальними дощатими 
конструкціями, відбиткованими в бетоні після звільнення стін з опалубки [8].  

У зовнішньому вигляді храму домінуючу роль відіграє вежа висотою 
61 метр, роздроблена лише у вертикальній площині. Два взаємопроникні вузькі 
та гладкі кубоїди, що складають вежу, можна вважати найближчими до ідеалів 
авангардного модерну.  

Фасад, що виходить на вулицю, складався з шести бетонних стін, що 
простягалися від землі до даху, розділені клітками сповідників, що виступали 
за лицьову сторону, і розміщені над ними подовженими вікнами, розділеними 
залізобетонною фермою.  

Відмінним елементом фасаду є надзвичайний портал, який Хіткот 
буквально охарактеризував як «печерний вхід, як двері до гробниці загубленої 
цивілізації» [5].  Для відвідувача досить дивним є те, що парадний вхід веде не 
до церкви, а до коридору, що веде до церковного двору. Посередині цього 
проходу розташований головний вхід до храму, який змушує людину, яка 
входить до храму,  зробити різкий правий поворот в простір під музичний хор, 
перш ніж дістатися до власне сакрального простору. 

Величний інтер'єр, який чітко демонструє характер більш традиційних 
візерунків, ніж ті, що використовуються для оформлення фасаду, розділений 
рядом тонких залізобетонних стовпів на три проходи. Подібний ефект 
досягнуто шляхом звуження монастиря з просторами ризниці та приміщення 
для літургійного одягу. Бічний прохід, висотою 22 метри у місці фронтону, 
перекрито залізобетонним склепінням – залізобетонною фермою.  

Неописуваний стильний характер склеювання, що призупиняє враження 
глядача між сіткою і більш традиційною скарбницею, можна вважати цікавим 
передвісником виявлення подальших протиріч у художньому значенні об’єкта. 
З роками залізобетонні стовпи – з їх кутовістю та фактурою, які більше 
підходять для складу чи ангару, ніж для сакрального простору, – та інші 
художні складові будівлі подібного характеру затьмарили традиціоналістичні 
джерела деяких рішень.  

У 1985 році Станіслав фон Моос, в атмосфері подиву, не помітивши 
певних особливостей, написав, що «комод – ящик у бетоні, який 
використовував Мозер, так само мало походить з бетонного матеріалу, як це 
було б у випадку коринфських столиць з литого заліза. Мозер встановив у 
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церкві накриття, бо вважав, що ця форма відповідає вимогам монументального 
простору» [11]. Сам Мозер стверджував, що застосоване рішення мотивоване 
вимогами акустики, що свідчить про значення, яку зодчий надає практичним 
причинам, але не закриває шлях до пошуку інших джерел цієї форми. В 
організації інтер’єру привертають увагу: відсутність опускання підлоги до 
вівтаря та сильне відокремлення пресвітерію. Проблема демократизації ходу 
літургії була явно на другому плані для Мозера. 

Нахилено підвішений між інноваціями та традиціоналізмом, є також 
незвичайний вхідний портал, що складається з серії ступінчасто втягнутих, 
перпендикулярно закритих воріт. Масштабна робота справляє враження на 
глядача. Особливість цього порталу також описав фон Мус, який писав про 
«релігійний пафос цієї моралізаторської композиції, що схиляється до згинання 
колін», і водночас згадував той факт, що портал веде назовні, а не входить до 
храму [11].  

Це не єдине протиріччя у цьому грандіозному творі. З одного боку, цей 
портал можна розглядати як перетворення великого романського порталу, що 
складається з низки відступаючих колон, з'єднаних архівольтами, але з іншого 
боку це арка веселки, що створює ворота на небо та є пам’ятником Божого 
завіту з людьми, до якої ставляться з повагою у багатьох релігіях, а також є 
однією з основ вирішення питання про вхід до християнських храмів (з багатим 
символічним значенням, що стосується Христа). 

Висновок: Виявлено, що Творчість Мозера є видатним досягненням в 
історії модерністської сакральної архітектури, значно меншим в історії 
модернізму загалом і естетично незадовільним, коли можна лише 
захоплюватися композицією вуличного фасаду. Споруда Мозера пройшла через 
кілька спроб імітації, включаючи францисканську церкву в Непокаланові (за 
проєктом Зигмунта Гавлика в 1947-1948 рр., Завершену в грубій 1948-1949 рр. І 
освячену в 1954 р.), Але, як і робота Перре, це, здається, закриття певної групи 
можливостей формування в бетоні, де форми ще не поєднані з характерною, 
незалежно розробленою естетикою. 

Складна доля сакральної архітектури ХХ століття залишається предметом 
подальших досліджень та міркувань. 
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Аннотация 
Гнатюк Лилия Романовна, кандидат архитектуры, доцент, 

Национальный авиационный университет. 
Формальное выражение сакрального пространства в творчестве Карла 

Мозера 
В статье проанализированы подражания традиционных исторических 

форм в формообразования сакрального пространства. 
Представлены основные примеры мировой архитектуры, которые частично 

или полностью копируют исторические формы. 
Рассмотрено развитие сакральной архитектуры эпохи модернизма в ее 

подражании. Представлен феномен восприятия в определенных видимых 
фигурах предметов выражение более общей ситуации, как выражение 
определенного типа взглядов или коллективных убеждений. Рассмотрено 
использование традиционных форм в модернистской архитектуре, которые в то 
же время не является полным отказом от модернистских предпочтений, но 
также попыткой по-новому трактовать геометрию традиционных исторических 
форм. Представлены сочетание национального ландшафта и местной 
специфики и европейских устоявшихся традиционных форм сакрального 
пространства. Рассмотрены противоречия в восприятии сакрального 
пространства и прочтения символики его содержания. 

Также представлена попытка адаптировать принципы модернизма к 
потребностям формообразования сакрального пространства, в котором после 
приостановления исторических знаний исследуется суть изучаемого явления, 
понимаемой как его неизменная черта. Религия, искусство, наука, речь 
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представлены как формы мышления человека о реальности с формами 
гносеологически понятного символа. 

Выявлена необходимость учитывать взаимосвязь между определенными 
формами и сообщениями, через них передаются в формообразования 
сакрального пространства. 

Выделенные символы, указывают не на сакральную реальность, а на 
определенные интеллектуальные тенденции, социальные ситуации или 
выражения культуры. 

Ключевые слова: формообразование; сакральное пространство; сакральная 
архитектура; традиция; архитектурный модернизм; символ; искусство.   

Abstract 
Gnatiuk Liliia, PhD in Architecture, Associate Professor, National Aviation 

University, Kyiv, Ukraine.  
Formal expression of sacred space in the works of Carl Moser 

The article analyzes the imitation of traditional historical forms in the formation 
of sacred space. 

The main examples of world architecture are presented, which partially or 
completely copy the historical forms. The development of the sacred architecture of 
the modernist epoch in its imitation is represented. 

The phenomenon of perception in certain visible figures of objects is an 
expression of a more general situation, an expression of a certain type of views or 
collective beliefs. The using of traditional forms in modernist architecture is 
considered, which at the same time is not a complete rejection of modernist 
preferences, but also an attempt to reinterpret the geometry of traditional historical 
forms. The combination of national landscape and local specifics and European 
established traditional forms of sacred space is presented. 

Contradictions in the perception of sacred space and reading the symbolism of 
its content are considered. An attempt is also made to adapt the principles of 
modernism to the needs of the formation of sacred space, in which, after the 
suspension of historical knowledge, the essence of the phenomenon under study is 
sought, which is understood as its invariable feature. 

Religion, art, science and language are presented as forms of human thinking 
about reality with forms of epistemologically understandable symbol. 

The need to take into account the relationship between certain forms and 
messages that are transmitted through them in the formation of sacred space. 

Symbols pointing out not certain sacred reality, but certain intellectual 
tendencies, social situations or expressions of culture are singled out. 

Key words: formation; sacred space; sacred architecture; tradition; architectural 
modernism; symbol; art. 
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СТИЛЬОВИЙ АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРИ СУЧАСНИХ ІНТЕР’ЄРІВ 
ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ 

 
Анотація: у статті здійснено стильовий аналіз сучасних просторів 

підприємств харчування міст Львова, Києва та Одеси. Ідентифіковано основні 
стилі та напрямки, що використовуються сьогодні в архітектурі інтер’єрів цих 
закладів, уточнено їх дефініцію та розширено наукові засади їх застосування. 
Визначено основні стильові тенденції та вектори організації предметно-
просторового середовища підприємств харчування. Висвітлено теми, які 
відображені в художньо-образному вирішенні цих просторів. Сформовано 
основні підходи до проектування архітектури інтер’єрів закладів харчування в 
контексті їх концептуально-стильового вирішення. 

Ключові слова: стильовий аналіз; архітектура інтер’єрів підприємств 
харчування; сучасні стильові тенденції; стилі; стильові напрями. 
 

Постановка проблеми. На сьогодні спостерігаємо велике різноманіття 
підприємств харчування, які прагнуть дивувати гостей, залишати незабутні 
враження та бажання повернутися. Такі заклади характеризуються 
новаторськими концептуальними підходами до художньо-образного вирішення 
їх предметно-просторового середовища, поєднанням історичних стилів, 
ретроспективних стильових течій та напрямів із сучасними. При цьому 
інтер’єри підприємств харчування нерідко апелюють до культурно-історичної 
спадщини минулого; самі ж ресторани, бари, кафе вражають нетиповими 
функціями, широкою номенклатурою послуг та інтерактивністю. Доцільним є 
здійснення стильового аналізу архітектури сучасних просторів підприємств 
харчування в контексті генезису нових стильових напрямків та тенденцій, їх 
багатогранності та модифікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження, 
присвячені темі аналізу, розвитку сучасних стилів і стильових напрямів 
архітектури та дизайну висвітлені у працях Л. Бхаскарана [1], Т. Давідіч [2], 
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С. Зиміної [3], С. Лінди [4], Л. Стародубцевої, Н. Cофієвої, Б. Черкеса [4], 
С. Шліпченка та інших науковців. 

Питання стильових особливостей, зокрема застосування певних стилів та 
напрямів в архітектурі інтер’єру розглядають вітчизняні науковці: Д. Анфалова 
[11], О. Базильська, Т. Габрель [7], Л. Гнатюк, М. Гуренко [8], С. Зиміна, 
Є. Клєвцов [10], Ю. Коренець [10], І. Кузнецова [11], В. Прусак [16], О. Рись, 
О. Сафронова, О. Смірнова, О. Смоляр, Г. Сталінська [14], М. Терлецька, 
Ю. Третяк [15], А. Чуніс [16], М. Шилова [15]. 

Окремі аспекти сучасної стилістики та стильових тенденцій вирішення 
предметно-просторового середовища, в тому числі громадських споруд 
відображені в роботах Д. Гарайди, А. Громнюк, М. Демессіе [9], 
Ю. Драницького, Н. Новосельчук.  

Основою джерельної бази цього дослідження стали простори сучасних 
підприємств харчування міст Києва, Львова та Одеси (ресторани, бари та кафе), 
стильове та концептуальне вирішення архітектури їх інтер’єрів. 

Попри актуальність питання стильового вирішення архітектури сучасних 
інтер’єрів підприємств харчування, воно залишається недостатньо висвітленим 
в сучасній теорії архітектури, на сьогоднішній день відсутні комплексні 
дослідження цієї проблематики. 

Метою публікації є здійснення стильового аналізу архітектури сучасних 
інтер’єрів підприємств харчування міст Львова, Києва та Одеси; розширення 
наукових засад і підходів до використання стилів і напрямів у середовищі цих 
просторів; виявлення провідних тенденцій та векторів їх стильового вирішення. 

Основна частина. У роботі проаналізована велика кількість закладів 
харчування міст Києва, Львова та Одеси, як таких, що славляться особливим 
колоритом, атракційністю та новаторством у стильових та тематичних 
вирішеннях їх предметно-просторового середовища; передовими як 
гастрономічними, так і технологічними досягненнями.  

Стильовий аналіз архітектури їх інтер’єрів перш за все показав, що 
здебільшого тут не прослідковується застосування єдиного стильового 
вирішення, а спостерігаємо злиття декількох стилів чи напрямків (при цьому 
можна виділити наявні їх характерні ознаки); поєднання протилежностей, 
дуалістичних стильових часових культурних тенденцій – стиль еклектика та 
ф’южн. Незважаючи на те, що розмежування цих понять є досить умовним, 
можемо ідентифікувати їх відмінності. Еклектика – це застосування у творі 
різнорідних елементів, стилів, прийомів [6; с. 187]. Термін ф’южн походить від 
анг. «fusion», що означає сплав, змішання, об’єднання, злиття; в дизайні 
інтер’єрів першочергово проявився у поєднанні традицій Сходу та Заходу [12; 
с. 95, 97]. Стильовий напрям ф’южн передбачає використання змішаної 
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контрастної стилістики різних культур, сьогоднішнього та минулого, оперує 
широкою палітрою складових саме сучасних стилів та напрямків. Еклектика, 
що виникла у XIX ст., передбачає поєднання елементів здебільшого історичних 
стилів. [7; с. 86], [16; с. 118]. На відміну від еклектики, у ф’южині 
протилежність складових інтер’єру часто є акцентованою, концепція 
вибудовується на контрасті його образних засобів виразності [12; с. 98].  

У Львові спостерігаємо тенденцію звернення архітекторів до історичних 
культурних традицій міста та відтворення атмосфери закладів ХVIII-XIX та 
початку ХХ століття – так званий «староавстрійський стиль» (1772-1914 Львів 
входив до складу Австрійської, згодом Австро-Угорської імперії) та стиль 
«сецесія». Відбувається відновлення архітектурних пам’яток, реставрація 
елементів автентичних інтер’єрів та створення, аналогічних давнім, предметів 
просторового середовища. Проте подекуди такі інтер’єри не до кінця 
«витримані» у єдиній стильовій системі, а поруч із ними застосовуються і 
елементи сучасності – бачимо стиль еклектику. Приклади таких інтер’єрів 
спостерігаємо у кафе-читальні «Кабінет», у ресторані «Бачевських», у ресторані 
«Mons Pius» («Монс Піус»), у ресторан-пивоварні «Кумпель», Кав’ярні 
«Фраєрка», у ресторані «Амадеус», рестарані «Атляс», у 
ресторані «Fellner & Helmer» («Фельнер енд Гельмер»), у кондитерській-
ресторані «Вероніка» тощо. 

Поширеним є і вектор еклектичного напряму проектування інтер’єрів 
закладів харчування м. Львова, який полягає у відтворенні певного історичного 
стилю, епохи, місця. Прикладами є ресторани в середньовічному стилі «П’яте 
підземелля», «Хмільний дім Роберта Домса» та «Трапезна ідей»; ресторан-паб, 
що нагадує атмосферу класичного англійського пабу «Чорний кіт», ресторан 
«Вівсянка, сер», ресторан «L’amour de trois. Млинці, вино, кіно» («Лямур де 
тва. Млинці, вино, кіно»), винний бар «Пара Джанов і Портвейн», ресторан 
«Ґвара», кафе «Café 1» («Кафе 1»), Ресторан «Via Regia» («Віа Реґіа»). 

Окрім відтвореної автентичної стилістики інтер’єрів минулих століть, 
сьогодні часто зустрічаємо в закладах харчування Львова авторський дизайн, у 
якому присутнє поєднання складових сучасних напрямків, наприклад лофту, 
стилю хай-тек1 із вінтажними предметами. Це може бути використання 
антикварних речей, меблів створених «під давнину», відреставрованих 
архітектурних, художніх деталей, які контрастно співінснують поряд із 
сучасними елементами інтер’єру – це стильовий напрям ф’южн. Такий дизайн 

                                                           

1 Стиль хай-тек виник у 1970-х рр. в архітектурі та дизайні, полягає у застосуванні найновіших 
технологічних розробок в проектуванні [ 4; с. 207].   
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бачимо у ресторанах «Дуже висока кухня», «Оцет», у кафе «Cheese Bakery» 
(«Чіз Бекерай»), у кав’ярні «Чехович» тощо. 

Загалом, ретро та вінтажна стилістика, предмети антикваріату широко 
застосовуються в сучасних закладах харчування. Варто зрозуміти дефініцію та 
розмежування цих понять. До ретро речей відносимо предмети давністю від 20 
до 50 років, до вінтажних – від 50 до 100 років, до антикваріату належать 
старовинні об’єкти, що мають 100 років і більше. Також ці категорії вирізняємо 
і за їх цінністю: до ретро речей відносяться предмети минулих десятиліть, що 
вже не у вжитку; до вінтажних – такі, що були свого часу видатними та 
модними, до антикварних – ті, що несуть особливу культурологічну та 
історичну цінність [14; с. 52]. 

Іншим вектором стильового вирішення в межах напряму ф’южн є 
застосування сучасних тенденцій, що переважають у інтер’єрі, при цьому поряд 
із ними використання елементів історичних стилів: ар-деко, класицизму, сецесії 
тощо, наприклад, як у ресторанах «Cloud 7» («Клауд 7»), «36 По», «Split» 
(«Спліт»), бар-ресторації «Jager Wald» («Ягер Вальд»). 

Поширені і підприємства харчування, що витримані у єдиному сучасному 
стилі/стильовому напрямку, інколи у поєднанні із авторськими розробками, 
декоративними елементами, як Гастропаб «MolodoZeleno» («МолодоЗелено»), 
кафе «Om nom nom» («Ом нам нам»), ресторан «Антрекот», паб «The Craft 
Burger&Beers» («Зе Крафт БурґерендБірс»), ресторан «Late Breakfast Сlub» 
(«Лате Брекфест Клаб»), бар «Limoncello Bar» («Лімончелло Бар») тощо. 
Існують і такі заклади, у яких використані декілька сучасних стильових 
напрямків, тенденцій без інтеграції ретроспективних елементів, тоді це – 
ф’южн, наприклад, ресторан «Tartufo Trattoria» («Тартуфо Тратторія»), 
пекарня-кондитерська «Shoco» («Шоко») та інші.   

На нашу думку варто чітко відокремлювати поняття стиль та стильовий 
напрям. Розуміємо, що стиль – це усталена система зовнішніх і внутрішніх 
ознак, принципів формоутворення та художнього-образного виявлення творів 
мистецтва, архітектури, дизайну певного місця та часу.  

Стильовий напрям не продукує стійкої образно-формальної системи 
мистецтва, не проявляється масштабно у різних його галузях, а має більш 
локальний характер та вужчу палітру художніх засобів [17; с. 12]. 

До сучасних стилів та напрямів ми відносимо такі, що виникли у період з 
останньої третини ХХ ст. по початок ХХІ ст.  

Що стосується стилістики підприємств харчування міст Києва та Одеси то 
тут переважають концептуальні заклади із авторським дизайном, в яких 
присутні новаторські вирішення, декоративні акценти. Приклади таких 
інтер’єрів бачимо у ресторанах «БАО», «Одеса», «Adelle» («Адель»), «100 років 
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тому вперед» (м. Київ), у ресторані «Kotelok Mussels Bar» («Котелок Маселс 
Бар») (м. Одеса). Нерідко такі інтер’єри містять елементи популярного сьогодні 
напрямку лофт (кафе «City-Zen» («Сіті-Дзен»), ресторани «Oxota na ovets» 
(«Охота на овець») та «Одесса-мама» (м. Київ) тощо). 

Лофт – напрям проектування, який виник як реновація колишніх 
промислових будівель під житло в Америці та набув популярності у 1960-х рр. 
у Європі. Для нього характерне застосування відкритих конструктивних 
елементів та комунікацій інтер’єру: труб, вентиляцій, необроблених поверхонь; 
високі стелі та великі простори [15; с. 239-240]. Сьогодні лофт є провідною 
тенденцією організації предметно-просторового середовища підприємств 
харчування, що органічно вписується в концепцію поєднання дуалістичних 
категорій старого і нового, вишуканого та «занедбаного», декоративно-
деталізованого та аскетично-формалістичного.  

Схожим до лофту є індустріальний напрям концептуального проектування 
інтер’єрів підприємств харчування, який передбачає імітацію промислових 
просторів: цехів, заводів, фабрик, характеризується релевантною, дещо 
суворою стилістикою. Прикладами є інтер’єри ресторанів «Стейкхаус», 
«Бетон» (м. Київ). 

Для означених міст із швидким темпом життя особливо актуальними 
сьогодні є лаконічні інтер’єри закладів харчування, в яких втілена естетика 
мінімалізму («P1 prosecco bar» (П1 просеккобар») (м. Одеса), бістро «Koneko» 
(«Конеко»), ресторан, бізнес-кафе «Rose-Mary Cafe» («Розе-Марі Кафе») (м. 
Київ)). Стиль мінімалізм виник у 1990-х рр., характеризується обмеженістю 
засобів виразності, тяжіє до концептуальної та функційної простоти [4; с. 244]. 
Часто у просторах підприємствах харчування мінімалізм поєднуться з лофтом.  

В предметно-просторовому середовищі закладів харчування міст Києва та 
Одеси знаходить своє втілення і романтичний шеббі-шик (з англ. потертий 
шик/розкіш) – напрям в дизайні інтер’єрів, що виник у 80-х рр. ХХ ст. в Англії, 
для якого характерним є застосування спеціально зістарених поверхонь стін та 
підлоги, імітація давнини меблів, тріщин; застосування антикварних та 
вінтажних речей, текстилю, а також декоративних технік декупажу та патини 
[3; с. 250], [13; с. 151]. Інтер’єри, виконані у цьому напрямку бачимо у 
ресторанах «Mimosa Brooklyn Pizza» («Мімоза Бруклін Піцца») (м.Київ) та 
«Monica Pinza Pasta Bar» («Моніка Пінца Паста Бар») (м. Одеса). 

Можна зустріти тут і заклади харчування, в яких проглядаються 
футуристичні тенденції, як кафе «Coffee Lover» («Кофі Лавер») (м. Київ). 
Футуризм – це напрям у мистецтві, дизайні початку ХХ ст., що виник в Італії, в 
основу ідеології якого лягли технічні інновації та динамізм тогочасного світу 
[1; с. 80]. Динаміка стала домінантою художнього вираження цього напрямку 
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[11; с. 9]. Сьогодні напрям футуризм в архітектурі інтер’єру своїми 
концептуальними засадами є близький до стилю хай тек, передбачає 
застосування новітніх технологій та матеріалів. Особливістю його є звернення 
до категорій космічності, свободи, естетики майбутнього. (композиційно 
проявляється у) Характеризується футуризм використанням плавних 
горизонтальних ліній, тяжіє до асиметричності, мінімалістичності художніх 
засобів, великих неперевантажених просторів. [11; с. 11, 13]. 

Доволі популярними стали за останні роки інтер’єри підприємств 
харчування виконані у стильовому напрямі стімпанк, який являє собою вид 
наукової фантастики, вибудований на основі ретрофутуризму – уявленні про 
майбутнє людиною минулого. Передбачає застосування механічних пристроїв і 
технологій парових машин; імітацію епохи вікторіанської Англії другої 
половини ХІХ ст. [3; с. 292]. Приклади цієї стилістики бачимо у ресторані 
«Mozgi Bar&Shop» («Мозґі Бар енд Шоп») та у барі «Parovoz Speak Easy» 
(«Паровоз Спік Ізі») (м. Київ), у барі «Steam Bar» («Стім Бар») (м. Одеса). 

Як і у м. Львові, актуальними у містах Києві та Одесі є заклади, в 
інтер’єрах яких контрастно прочитуються  елементи стильового напряму лофт, 
мінімалістична естетика у поєднанні із стилістикою минулих століть: із 
вишуканими предметами стилю ар-деко чи із середньовічною архітектурою, 
або із сучасною класикою чи із вінтажними/ретро предметами. Приклади такої 
інтеграції стильових тенденцій сучасного та минулого спостерігаємо у 
інтер’єрних вирішеннях ресторанів  «YUG» (м. Одеса), «Avalon» («Авалон»), 
«Шеф» (м. Київ) тощо. Часто відбувається реновація інтер’єрів історичних 
будівель, в яких знаходяться ресторани, їх архітектурно-конструктивні 
елементи набувають автентичного вигляду та контрастно доповнюються 
сучасними предметами інтер’єру (ресторан «Samna» («Самна») (м. Київ)). 

Популярністю користуються у цих містах і еклектичні заклади харчування, 
в яких відображена атмосфера певних епох різних країн та народів. Їх інтер’єри 
апелюють до таких історичних стилів, як ар-деко, модерн, бароко, Ренесанс, 
класицизм тощо. Це, зокрема, ресторан «Wine Love» (м. Київ) в стилі ар-нуво, 
ресторан «Лео» з бароковою стилістикою, ресторан «Mario» («Маріо») 
(м. Київ), в якому відтворена атмосфера Ренесансу, ресторани «Антверпен», 
«Княжий Град» (м. Київ); «LOU LOU» («ЛОУ ЛОУ»), бар «Устричная» 
(Устрічная»), «Mamma Italia» («Мама Італіа») та «Дача» (м. Одеса). Сюди ж 
відносимо і класичні інтер’єри підприємств харчування (виконані у стилі 
класицизм та в його модифікаціях, зокрема в «сучасній класиці»), які сьогодні є 
вже значно менш поширеними, наприклад ресторан «Александровський» 
(м. Одеса), кафе-кондитерська «Cannoli» («Канолі»), ресторани «Щастя» 
(м. Одеса). Інколи це відтворення певного типу закладу харчування 
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релевантного часового періоду. Так, у інтер'єрі кафе-пекарні «Breadway» 
(«Бродвей») (м. Одеса) передана стилістика американських кафе 50-60-х рр. 
ХХ ст.; коктейль-бар «Parovoz Speak Easy» («Паровоз Спік Ізі») (м. Київ) 
відображає інтер’єр класичного нью-йоркського «speakeasy» («спікізі») бару; 
ресторан «Liberty Diner» («Ліберті Дайнер») (м. Київ) – американського 
дайнеру. 

Часто в м. Одесі можна зустріти заклади гумористичного характеру, з 
іронічними назвами та не менш оригінальними інтер’єрами. Так, кафе «Тьотя –
мотя», «Гречка» інтер’єрним вирішенням нагадують квартири 60-их та 80-их 
рр. Вони наповнені предметами, декоративними деталями, що асоціативно 
переностять відвідувачів у ці періоди. 

Варто зазначити, що один інтер’єр може мати ознаки, прояви декількох 
стилів чи напрямів, наприклад, бути мінімалістичним, містити елементи лофту, 
ф’южину та футуризму. При ідентифікації стильового вирішення просторів 
підприємств харчування ми опиралися на окреслені наукові парадигми, на 
домінуючі ознаки того чи іншого стилю/напряму; на авторське трактування та 
на концептуальний задум проекту.  

На основі аналізу архітектури інтер’єрів сьогодні діючих підприємств 
харчування міст Львова, Києва та Одеси виділяємо чотири основні стильові 
тенденції їх проектування: еклектика, ф’южн, застосування одного сучасного 
стилю/напряму та авторський дизайн без прив’язки до якого-небудь 
визначеного стилю. 

При цьому в межах еклектики виокремлюємо наступні вектори стильового 
вирішення предметно-просторового середовища підприємств харчування:  

- відображення атмосфери різних епох, релевантних історичних стилів 
певних країн, місць; 

- відтворення інтер’єрів закладів харчування різних часових періодів та 
країн (заклади «староавстрійського стилю» періду 1772-1914 рр.; англійські 
паби, американські кафе 50-60 рр. ХХ ст., спікізі бари, дайнери тощо). 

В межах ф’южн-тенденції виділяємо такі вектори: 
- поєднання складових сучасних стилів/напрямів (хай теку, мінімалізму, 

лофту) із ретро/вінтажними/антикварними предметами інтер’єру, із 
автентичними відреставрованими архітектурними, художніми деталями;  

- застосування сучасної стилістики у поєднанні із елементами історичних 
стилів: ар-деко, класицизму, сецесії тощо; 

- використання декількох сучасних стилів/стильових напрямів; 
- спеціальне змішання складових багатьох різнорідних стилів минулого та 

сучасності, що має характер гротеску та інколи межує із кітчем. 
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Третя тенденція стильового вирішення інтер’єрів підприємств харчування 
передбачає застосування одного домінуючого сучасного стилю чи напрямку 
(мінімалізм, хай тек).   

До четвертої тенденції відносимо інтер’єри підприємств харчування, в 
яких відсутні чіткі прояви якого-небудь визначеного стилю. Як і у закладах 
попередньої категорії, найчастіше тут переважає авторський дизайн, в якому 
присутні новаторські вирішення, акцентовані декоративні елементи. 

Визначено сучасні стильові напрямки, які сьогодні поширені у предметно-
просторовому середовищі закладів харчування: ф’южн; лофт; індустріальний 
або промисловий; шеббі-шик; футуризм; стімпанк; прованс (різновид напрямку 
кантрі (сільська тематика), передбачає застосування світлих кольорів, 
природніх матеріалів, відтворення атмосфери півдня Франції – провінції 
Провансу [10; с.58]); сучасна класика; середземноморський (переданий колорит 
країн середземноморського регіону, характеризується застосуванням природніх 
матеріалів, фресок, мозайок, орнаментальних плиток; переважають білі, голубі, 
сині, теракотові відінки [3; с. 310]). 

Деякі вітчизняні науковці виокремлюють також стильові напрями кітч [3] 
та гламур [8]. Ці явища сучасної культури також знаходять своє відображення у 
просторах підприємств харчування. Проте, на думку автора, вони є скоріше 
суб’єктивними ціннісними критеріями естетичних вподобань, ніж стильовими 
напрямами. 

Стильовому вирішенню архітектури інтер’єрів приміщень для відвідувачів 
підприємств харчування передує пошук основної ідеї – концепції, яка «диктує» 
вибір релевантних засобів виразності певного стилю/стильового напрямку чи 
тематики та проявляється в художньому образі інтер’єру.  

Базуючись на проведеному вище аналізі сформовано такі основні підходи 
до проектування архітектури інтер’єрів  підприємств харчування в контексті їх 
концептуально-стильового вирішення:  

- концептуалізму: передбачає наявність концепції, як провідного 
первинного задуму, сприяє створенню унікального предметно-просторового 
середовища та забезпечує творчий авторський підхід до проектування;  

- еклектизму: проявляється у поєднанні елементів різних стилів та 
напрямів, тенденцій; адаптації історичних стилів на сучасний манер; 

- екологічності: полягає у втіленні релевантних засад проектування, які 
передбачають захист та збереження навколишнього середовища; зокрема, це 
впровадження довговічних предметів інтер’єру, екологічних матеріалів, 
вторинне застосування використаних продуктів тощо;  
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- символізму: передбачає образно-символічне відтворення дійсності, 
індивідуальну інтерпретацію певних символів та смислів, прихованих у тих чи 
інших образах; 

- новаторства: зорієнтований на відкриття та новаторські рішення у 
проектуванні, на застосування авторських розробок, інноваційних матеріалів та 
технологій [5; с. 39-40]; 

- цілісності: полягає у стильовій відповідності архітектури екстер’єру та 
інтер’єру; проявляється у збереженні та відновленні історичних будівель, 
автентичних архітектурних та художніх елементів їх внутрішнього середовища;  

- гармонізації: досягається цілісністю та узгодженістю елементів інтер’єру, 
композиційних засобів, зорієнтований на організацію комфортного середовища 
життєдіяльності людини, яке забезпечує позитивний емоційно-психологічний 
клімат;  

- культурологізму та традиціоналізму: передбачає збереження та 
відтворення етнокультурної спадщини, архітектурно-мистецьких традицій; 
сприяє формуванню національної ідентичності та своєрідності; 

- експресивності: полягає у підсиленні художньої-образної виразності 
інтер’єрів; спрямований вражати, дивувати, формувати позитивне емоційне 
піднесення, катарсис; 

- інтерактивності: передбачає взаємодію відвідувачів з середовищем, 
залучення їх до різноманітних дійств; сприяє розвитку творчого мислення 
споживачів.  

Сюжетно-тематичне спрямування інтер’єрів закладів харчування поряд із 
їх стильовим вирішенням також є одним із вагомих концептуальних 
інструментів організації самобутнього, новаторського, актуального та 
конкурентно-спроможного середовища. Виявлено теми, які відображені 
сьогодні в художньо-образному вирішенні архітектури інтер’єрів підприємств 
харчування: етнічні мотиви; теми національностей, країн; мотиви казок, легенд; 
фільмів, серіалів; коміксів; теми музики; театру, цирку; епох чи історичних 
періодів; теми, присвячені певній особистості та її життєвому шляху; теми 
дитинства; теми міста, села; природи (моря, лісу тощо); теми риб, тварин; теми 
спорту та хобі; винаходів; тема піратів; теми революції, повстанців; військова 
тема (мілітарі); дому, замку, дачі; спеціалізованих закладів, установ: лікарні, 
цеху, швейного ательє [5; с. 35].  

Висновки. На основі аналізу сучасних інтер’єрів підприємств харчування 
міст Києва, Львова та Одеси визначено основні стильові тенденції та вектори 
організації їх середовища: еклектика, ф’южн, застосування одного сучасного 
стилю/напряму та авторський дизайн без прив’язки до якого-небудь 
визначеного стилю. Ідентифіковано стилі та стильові напрями, що 
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використовуються сьогодні у просторах закладів харчування, розвинено їх 
наукові засади для достовірного подальшого практичного застосування.  

До сучасних стильових напрямів, які відображені у предметно-
просторовому середовищі підприємств харчування належать ф’южн, лофт, 
індустріальний або промисловий, шеббі-шик, футуризм, стімпанк, прованс, 
сучасна класика, середземноморський. Найпоширенішими стилями у цих 
просторах є еклектика, мінімалізм, хай-тек.  

Проведений аналіз дав змогу визначити основні підходи до проектування 
архітектури інтер’єрів підприємств харчування в контексті їх концептуально-
стильового вирішення: концептуалізму, еклектизму, екологічності, символізму, 
новаторства, культурологізму та традиціоналізму, цілісності, гармонізації, 
експресивності, інтерактивності. Висвітлено теми, які відображені сьогодні в 
художньо-образному вирішенні предметно-просторового середовища закладів 
харчування. 
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Аннотация 
Громнюк Адриана Игоревна, кандидат архитектуры, старший 

преподаватель кафедры дизайна и основ архитектуры, Национальный 
университет «Львивська политэхника». 
Стилевой анализ архитектуры современных интерьеров предприятий 

питания 
В статье выполнен стилевой анализ современных пространств 

предприятий питания городов Львова, Киева и Одессы. Идентифицировано 
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основные стили и направления, которые используются сегодня в архитектуре 
интерьеров этих заведений, уточнена их дефиниция и расширены научные 
основы их применения. Определены основные стилевые тенденции и векторы 
организации предметно-пространственной среды предприятий питания. 
Освещены темы, которые отражены в художественно-образном решении этих 
пространств. Сформированы основные подходы к проектированию 
архитектуры интерьеров заведений питания в контексте их концептуально-
стилевого решения.  

Ключевые слова: стилевой анализ; архитектура интерьеров предприятий 
питания; современные стилевые тенденции; стили; стилевые направления. 

 
Annotation 

Adriana Hromnyuk, Candidate of Architecture, Senior lecturer of the 
Department of Design and Architecture Fundamentals, Lviv Polytechnic National 
University. 

Stylistic analysis of architecture of modern interiors of food facilities 
The research analyzes a large number of food facilities in Kyiv, Lviv, and 

Odesa. They are famous for special colorit, attractiveness, and innovation in stylistic 
and thematic solutions of their spaces. The stylistic analysis of the architecture of 
their interiors showed that there is mostly no trace of a single stylistic solution but a 
fusion of several styles or trends.   

The main stylistic tendencies in the organization of food enterprises' object and 
spatial environment are defined: eclectic, fusion, a single modern style/direction, and 
auteur design without reference to any particular style. At the same time, within 
eclecticism, we distinguish the following vectors of its stylistic solution: displaying 
the atmosphere of different eras, the relevant historical styles of specific countries 
and places, and reproducing the interiors of food establishments from different 
periods and countries. Within the framework of fusion trends, we distinguish the 
following vectors: a combination of components of modern styles/trends with 
retro/vintage/antique interior items, with an authentic restored architectural, artistic 
details; use of contemporary style in combination with elements of historical styles: 
Art Deco, Classicism, Secession, etc.; the use of several modern styles/stylistic 
trends, a special mixture of components of many heterogeneous styles of the past and 
the present, has grotesque character and sometimes bordering on kitsch, also take 
place. Using a single dominant modern style or trend is the third tendency of style 
solutions for food enterprises' object and spatial environment. The fourth tendency is 
interiors, which do not have a clear manifestation of a particular style.  

The main styles and trends used today in the architecture of the interiors of 
catering facilities are identified, their definitions are clarified, and the scientific basis 
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is developed. Modern stylistic trends, such as fusion, loft, industrial or industrial, 
shabby-chic, futuristic, steampunk, Provence, modern classics, and the 
Mediterranean, are reflected in the object-space environment of restaurants, bars and 
cafes. Eclecticism, minimalism, and high-tech are the most common styles in these 
spaces.  

Performed analysis allowed to determine the main approaches to interior 
architecture design of food establishments in the context of their conceptual and 
stylistic solution: conceptualism, eclecticism, environmental friendliness, symbolism, 
innovation, culturology and traditionalism, cohesion, harmonization, expressiveness, 
interactivity. Themes of artistic and figurative solution of the subject-spatial 
environment of food establishments were established. 

Keywords: stylistic analysis; interior architecture of food enterprises; modern 
stylistic tendencies; styles, stylistic trends.  
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МЕТОДИЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСАДИ АКВАРЕЛЬНОГО ЖИВОПИСУ  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ-АРХІТЕКТОРІВ 
 

Анотація: в статті з’ясовано, що акварельна техніка є найбільш 
досконалою для передачі живої архітектурної форми споруди на кресленні. 
Тому креслення повинні бути чіткими, зрозумілими, виразними, їх графічне 
виконання повинно базуватися на високих засадах реалістичного мистецтва. У 
статті доведено значення методичних та технічних засад акварельного 
живопису для студентів-архітекторів у художній освіті у закладах вищої освіти. 
Проаналізовано теоретична та методична література з акварельного живопису; 
акварельні фарби та їх властивості. Розглянути технологічні аспекти виконання 
акварельного живопису: «по-мокрому», «по-сухому», «ά la prima», «змішана 
техніка». Акварельні техніки вирішують ці завдання і наочно демонструють 
взаємодію тональних і колірних характеристик усіх елементів композиції. 

Ключові слова: акварель; вища освіта; живопис; методичні та технічні 
засади акварелі; студенти-архітектори. 

 
Постановка проблеми. Акварель – професійний і традиційний 

образотворчий засіб архітектора. Акварельна техніка є найбільш досконалою 
для передачі живої архітектурної форми споруди на кресленні. Акварельний 
живопис оживляє, одухотворює креслення, формує повне уявлення про 
архітектурний образ споруди, яким він повинен бути насправді. Архітектор 
повинен вміти прекрасно представляти у своїй уяві і зображати в проекті будь-
які задуми і фантазії, щоб з цілковитою відповідальністю, безпомилково 
виконувати замовлення на будь-які будівлі та споруди. Із розвитком 
індивідуального будівництва вимоги до зодчого щодо архітектурної графіки 
значно підвищуються, не зважаючи на розвиток комп’ютерної графіки. 
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Креслення архітектурних проектів повинні давати повне розуміння про 
правильне призначення, про економічність, міцність і красу майбутньої 
споруди. Тому креслення повинні бути чіткими, зрозумілими, виразними, їх 
графічне виконання повинно базуватися на високих засадах реалістичного 
мистецтва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи проблему 
акварельного живопису варто зупинитися на працях Г. Беді [1], М. Волкова [2], 
Ю. Грінберга [3], Б. Лепікаша [7], С. Ломова [17], С. Манухова [8], 
А. Пучкова [11], П. Ревякина [12], О. Риндіна [13], В. Свідерського [5], 
О. Тріселева [11], О. Унковського [14], Г. Шегаля [15], А. Яшухіна [17]. У цих 
працях розглянуто загальні поняття технік живопису, методики і технології 
живопису, композиції в живописі, проаналізовано теорію світла і кольору в 
живописі і власне в акварельному живописі, питання колориту в акварельному 
живописі. Але у сучасному світі, постійно з’являються нові інструменти і 
матеріали акварельного живопису, стрімкість науково-технічного прогресу 
вимагає розробляти нові і вдосконалювати чинні методи і прийоми 
акварельного живопису. Розглядаючи методику навчання акварельного 
живопису майбутніх архітекторів у вищій школі, пропонуємо найбільш 
різноманітні методи і прийоми виконання робіт у техніці акварельного 
живопису. 

Архітектурний проект – це портрет майбутньої споруди. Він має свої 
особливості. Він однаково точно повинен відтворювати розміри майбутньої 
споруди і передавати його архітектурний образ. У навчанні архітектора серед 
графічних дисциплін техніка акварельного живопису має завершальне 
значення. Техніка акварелі в нашій архітектурній практиці спирається на кращі 
традиції класичного мистецтва. Спадщина великих зодчих В. Баженова, 
М. Казакова, І. Старова, А. Вороніхіна, А. Захарова, А. Григор’єва та інших, 
чия архітектурна і графічна майстерність стояла попереду свого століття, 
слугує прекрасним взірцем високої образотворчої культури креслення, а їх 
креслення – прекрасним навчальним посібником. Акварелі майстрів живопису 
А. Іванова, Н. Соколова, К. Брюллова, А. Брюллова, Т.Шевченка є міцною 
опорою в нашому технічному вдосконаленні. Великий внесок для розвитку 
акварельного живопису зробили українські художники: С. Васильківський, 
А. Герасим'юк, А. Горбенко, Л. Жемчужников, Д. Жижин, В. Панікаров, 
С. Подкопаєв, Б. Приймак, М. Сажин, К. Трутовський, О. Шовкуненко, 
К. Чорний, Ю. Хіміч [5]. Архітектурно-графічна культура зодчих В. Щуко, 
І. Фоміна, А. Таманяна, А. Щусєва, І. Жолтовського та інших майстрів є 
основою архітектурної освіти [5]. Архітектор, звертаючись до образотворчої 
розробки креслення, насамперед повинен визначити його призначення та 
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обрати з усіх численних образотворчих прийомів акварельного живопису такі, 
які найкраще сприятимуть виразності цього креслення. Тоді будуть правильно 
використані досконала образотворча техніка, великий арсенал засобів, широкі 
можливості технічних прийомів, велика палітра фарб, різноманітні можливості 
інструментів і матеріалів [4; 5]. 

Мета статті – з’ясувати значення методичних та технічних засад 
акварельного живопису для студентів-архітекторів у художній освіті у закладах 
вищої освіти. Завдання: 1. Проаналізувати теоретичну та методичну літературу 
за темою дослідження. 2. Проаналізувати акварельні фарби та їх властивості. 
3.Проаналізувати особливості різноманітних підходів до акварельного 
живопису у художній підготовці студентів-архітекторів. 

Основна частина. Акварель завжди вважалася традиційним матеріалом 
архітектора, але спочатку вона використовувалася, поряд із тушшю, тільки для 
тонування. Її прозорі тонувальні шари не знищували тонких ліній креслень і 
допомагали виділити кольором конструктивні моменти. Але застосування 
акварелі як живописної техніки розвивається тільки у XVIII столітті і пов’язане 
зі змінами стилістики оформлення архітектурної документації, що було 
наслідком зміни естетичних і філософських установок. Ці складні і 
взаємопов’язані процеси, що вплинули на розквіт мистецтва архітектурної 
графіки, директор Паризького Центру Н. Леду і відомий дослідник цієї теми 
Д. Рабро позначає як вихід на авансцену тієї складової архітектури, яку можна 
визначити як «інтелектуальну діяльність, засновану на метафізиці Краси». 
Мальовничість «подачі проєкту» стає найважливішою умовою, що забезпечує 
успіх у замовника. Філософські погляди того часу вважали зорове сприйняття 
головним з-поміж усіх органів чуття, тому імітація натурного сприйняття 
покликана захопити глядача, змусити його увійти в зображення і відчути його 
образ. У стилях архітектурної графіки можна виділити два основні напрямки  ̶ 
вільну, ескізну манеру, поєднання кисті, рисунка пером і легкого тонування 
аквареллю і тушшю, а також пропрацьоване зображення з передачею кольору і 
фактури матеріалу. У XVII-XVIII століттях у Європейських школах і академіях 
навчання майстерності рисунка, відмивання, перспективи разом проходили 
художники, сценографи, архітектори та декоратори. Архітектурна графіка того 
періоду вийшла за рамки креслення і набула станкових форм, що зробило її на 
цьому етапі навіть двигуном у розвитку техніки акварелі. Численні технічні 
досягнення того періоду міцно закріпилися в методиках викладання в 
архітектурних школах і академіях. До кінця XVIII століття акварель завоювала 
свою самостійність [5]. 

Значимість техніки акварельного живопису для художників і архітекторів 
ґрунтовно розглянуто в посібнику «Техніка акварельного живопису» 
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П. П. Рев’якіна: «Сила живопису, як і будь-якого мистецтва, – у глибині змісту і 
досконалості форми. Тільки поєднання значної, передової ідеї і відточеної 
професійної майстерності дає справжній витвір мистецтва. Якщо творче 
мислення художника є його духовною силою, то техніка живопису слугує для 
нього необхідним технічним озброєнням і становить реальну базу його 
живописних досягнень. Техніка для художника – це та сукупність доцільних 
прийомів і способів здійснення повноцінного живописного зображення, без 
якої воно практично нездійсненно. Без техніки художник скутий, з технікою він 
окрилений» [4]. Сама назва акварелі походить від латинського слова «aqva», що 
означає вода, яка в цьому випадку слугує лише розчинником, самі ж фарби 
готуються з пігменту і єднальної речовини. При виготовленні сполучного 
компонента використовують рослинні клеї (гуміарабік), для додання фарбам 
більшої еластичності додаються цукор і гліцерин. Акварель – дивовижний 
матеріал, що поєднує одночасно можливості осягнення живописної, колірної 
організації зображення і графічної, знаково-тональної. Ці особливості 
дозволяють впоратися з багатьма завданнями в найрізноманітніших сферах 
візуальних мистецтв [5; 9]. Багато теоретиків мистецтва сперечаються про те, 
чим є акварель, живописом чи графікою. Більшість поділяє думку, що все-таки 
вона ближче до живопису, оскільки колір у ній займає важливу роль. Основні 
риси живопису акварельними фарбами – висока легкість і прозорість. Білила, як 
досить щільні фарби, у цій техніці не використовуються (заміною слугує білий 
папір). 

Важливим є технічні можливості матеріалу. Із перших етапів освоєння 
письма аквареллю потрібно використовувати спеціальний акварельний папір. 
Робота на ньому повинна приносити естетичне задоволення і задоволення тому, 
хто малює, – на її фактурі будь-яке торкання кисті дає або красиву пляму «по-
мокрому», або графіку «по-сухому». Необхідно знайомити учнів з 
властивостями фарб – їх прозорістю. Ці знання є ядром живописної техніки. 
Крізь акварельні фарби просвічує світло, відбите білим папером або нижніми 
шарами фарби. Прозорість фарби залежить від структури барвника. Є 
дрібнозернисті фарби, які повністю розчиняються у воді, лягають гладким 
прозорим шаром і просвічуються. Грубозернисті фарби, які у воді знаходяться в 
підвішаному стані, що навіть будучи нанесені тонко, утворюють малопрозорий 
шар з помітною фактурою крупинок барвника. Фарби, що добре що 
просвітлюються, називають лесировочними, а малопрозорі фарби називають 
корпусними, тобто такі, що покривають. Їх суміш не може дати рівного тону. 
З'єднання різнорідних фарб можливе в тому випадку, коли робота робиться 
одразу, без повторних покриттів, або коли потрібно дати різноманітні колірні 
переходи. Треба враховувати, що лесировочні фарби з’єднуються з папером 
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міцно, а корпусні ж, розмокаючи, знімаються пензлем. При накладенні їх в 
неправильному порядку виходить бруд, тому тривалу роботу треба починати з 
лесировочних фарб. Знаючи про щільність фарб, ми можемо домогтися більш 
якісного виконання творчих завдань. Тонкі фарби добре передають далекі 
повітряні плани, глибокі тіні, метал, скло, гладкі поліровані предмети, шовк, 
поліровані меблі, фарфор тощо. Фарби грубої фактури, навпаки, добре 
передають освітлені місця, передні плани, предмети з грубою фактурою: 
оксамит, камені, глиняні вази тощо [1; 3; 9]. Існують різні підходи до 
акварельного живопису. Деякі з них, наприклад, класична багатошарова 
акварель, мають на увазі роботу в певній послідовності, у кілька етапів. Тому 
велику увагу потрібно приділяти технології ведення живописної роботи. На 
заняттях необхідно проговорювати всі етапи, їх роль і послідовність, важливо 
звертати увагу на проміжні стадії, давати більше практичних порад. Необхідно 
розглянути різні способи ведення живописної роботи: і від плями, і від світлого 
до темного, і від темного до світлого, і ведення роботи по планах від першого і 
від дальнього. Кожен підхід має свої позитивні сторони і недоліки. З огляду на 
це, можна ефективніше реалізувати творчі завдання в роботі. До найбільш 
поширених технік потрібно віднести багатошаровий живопис аквареллю 
(лесировку), а також роботу по ще не висохлому папері з подальшим 
проробленням деталей. Суть його полягає в нанесенні невеликої кількості 
фарби на ще сухий папір. Робота стає найбільш пропрацьованою порівняно з 
роботою в техніці по ще сирому листі. Так той, хто малює, може домогтися 
найвищої деталізації. Цей прийом багато хто називає «лесируванням» – це 
рівномірне нанесення легких мазків на вже намальоване зображення. Його 
використовують не тільки на великих, але і на маленьких частинах роботи. 
Багатошарова акварель дає можливість реалістичного зображення, має схожість 
з олійним живописом, дозволяє домогтися інтенсивності кольору, глибоких 
тіней, наповнених барвистими рефлексами, передає м’які повітряні плани і 
нескінченні далі, цей прийом незамінний у затінених інтер’єрах і віддалених 
планах панорам. Завдяки роботі по сухому папері, можна досягти прекрасної 
точності мазків, що сприяє пропрацюванню найдрібніших деталей і 
максимальної реалізації задуму художника. Інший варіант, одношарова 
акварель «по-сухому» дозволяє вести роботу тривалий час з перервами, що 
дуже зручно в учнівських роботах над натюрмортами. Тут необхідно 
заздалегідь продумувати колірні поєднання, оскільки підхід не має на увазі 
виправлень. Робота на сухому папері сприяє достатньому контролю над 
плинністю і чітким контуром мазків, дозволяє виліпити форму кольором [4; 7].  

Нанесення акварелі по ще невисохлому листі у професіоналів прийнято 
називати живописом «по-мокрому». Суть полягає в тому, що акварельний папір 
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рівномірно змочується водою і розташовується горизонтально (щоб якомога 
сильніше утримати воду). Робота створюється по ще вологій поверхні. Тут 
тому, хто малює, важливо залишатися точним, тому що при відволіканні 
нескладно отримати брудні потьоки. Час, який лист залишається вологим, 
досить обмежений, але в основному залежить від живописних якостей 
паперового листа. Акварель «по-мокрому» дозволяє отримати м’які переходи 
кольорових плям. Цей метод добре використовувати, коли необхідно 
узагальнювати великі простори, – у пейзажі. У прийомі «а ля прима» фарба 
розтікається по вологому папері у неповторний спосіб, роблячи картину 
легкою, повітряною, прозорою, дихаючою. Робота пишеться, як правило, «на 
одному диханні» [12; 14; 15].  

Техніка «ά la prima» – практично одне і те ж, що і робота по ще не 
висохлому папері. Цей спосіб виробляється достатньо швидко, за один сеанс. 
Вартий особливої уваги спосіб роботи по фрагментарно зволоженому листі, 
коли мазок, який захоплює як сухі, так і вологі частини паперу, набуває 
неповторних обрисів, поєднавши в собі чіткі графічні контури в сухих місцях з 
тими, що розтеклися, у зволожених. Змішана техніка акварелі показує, що 
цікаво враховувати ступінь вологості кисті. Мазок віджатим пензлем при 
малюванні «по-мокрому» дозволяє краще контролювати плинність фарби, а при 
малюванні «по-сухому» такий мазок покриває папір частково, «прослизаючи» 
по рельєфній поверхні паперу, що створює специфічну графіку і представляє 
особливий інтерес для конкретних творчих завдань. А мокра кисть підходить 
для заливок, розтяжок, відмивок. Для передачі особливої експресії і динаміки 
добре застосовувати мазки. Вони можуть бути різні за своїм характером: чіткі, 
розмиті, суцільні, переривчасті, лінійні, фігурні, точкові тощо [3; 4]. Коли 
потрібно зобразити плавні переходи між кольорами або покрити значну площу 
малюнка одним кольором, застосовують заливки, якщо потрібно використати 
кольори, що плавно переходять один в одного, – градієнтну розтяжку. Коли 
необхідно висвітлити ділянку в акварелі «по-мокрому», вдаються до прийому 
«витягування» фарби, тобто ще не висохлий шар знімають добре віджатим 
пензлем. Можливе комбінування різних матеріалів в одній роботі. Коли 
потрібно залишити білі місця (відблиски на предметах, сніг), використовують 
резерваж. Але якщо ці місця дуже малі або їх дуже багато, можуть виникнути 
труднощі. Тоді використовують білу гуаш. Для передачі більш чіткого 
зображення, щоб підкреслити деякі деталі, можна використовувати олівці. Так 
само цікаво поєднуються штрихи, мазки пензля і живописні розводи. Надто 
виразна пастель на готовій акварельній відмивці. А поєднання пера і акварелі 
дуже вдало виглядає у книжковій ілюстрації. Існує ще безліч спецефектів в 
акварельному живописі. Серед багатьох художників багато хто для додання 
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картині неповторної фактури використовує сіль, змив, парафін, бризки води і 
мастихін. Почнемо з солі. Дрібна та груба сіль створює в картині особливу 
фактуру, так як роз’їдає барвисті шари плямами. Після висихання сіль треба 
прибрати долонею або, наприклад, м’якою ганчіркою. Закінчену акварель 
можна змити під краном для створення незвичайного ефекту. Одні плями 
вимиваються, інші залишаються недоторканими. Цей прийом дуже гарний, 
незвичайний і фактурний, але, на жаль, у нього є і свої мінуси, оскільки дуже 
легко зіпсувати роботу. 

Завдяки тому, що парафін змочується водою, можна захистити деякі 
частини паперу від потрапляння фарби. Цей прийом треба використовувати на 
кожному етапі роботи (можна по готовому малюнку або на білому аркуші), але 
все одно основа повинна залишатися сухою. Крапельки води, які потрібно 
нанести на сиру поверхню акварельного малюнка, створять легку розмитість. 
Крім того, можна пропрацювати деталі гострим кінцем кисті (черешком) або 
шпателем для творчості (мастихіном) [8]. 

Цікавий ефект набризку зубною щіткою. Можна перед роботою затонувати 
папір чаєм або кавою. Своєрідно виглядають роботи, виконані на попередньо 
пом'ятому папері, у місцях згину пігмент накопичується у великих кількостях, 
створюючи додатковий обсяг. Вартий уваги ефект, що досягається за 
допомогою харчової плівки, щільно прикладеної до вологої фарби. Домогтися в 
живописі легкості, прозорості, світлоносності повною мірою можна лише за 
допомогою акварелі. Ця техніка має свої унікальні можливості, що не 
повторюються в інших техніках. В олійному живописі існує прийом писання 
дуже рідкими фарбами, коли виходять потьоки і вплавлення кольору в колір, 
але це лише подоба акварельності [3; 8]. Необхідно відзначити, що у своїй 
творчості деякі художники прагнуть вийти за межі технологій, які вже 
утвердилися до них. Є таке поняття як «змішана техніка». Це поєднання різних 
прийомів, які найбільш близькі автору роботи, називають такий прийом 
«авторською технікою», тобто властивою тільки йому. 

 
Висновки. За допомогою акварельного живопису умовне лінійне 

креслення перетворюється в реальний образ майбутнього будівництва. 
Архітектурне креслення – це особливий вид художнього зображення, що має 
точний, тонкий і виразний контур, живу світлотінь і колорит. Коли споруда 
викреслена в одних лініях, у ній важко розібратися іноді навіть фахівцеві. Але 
як тільки креслення набуває світлотіні, кольору, передає навколишнє 
середовище, воно стає зрозумілим, доступним широкому колу людей, і чим 
вища образотворча майстерність архітектора, тим простішим, зрозумілішим, 
жвавішим стає креслення. Техніка акварельного обробки креслення може бути 
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успішною лише в тому випадку, якщо вона спирається на реалістичний 
живопис, слід її правилами і закономірностям. Техніка акварельної обробки 
креслення може бути успішною лише в тому випадку, якщо вона спирається на 
реалістичний живопис, дотримується її правил і закономірностей. Правда, 
архітектурна акварель має свою особливу специфічну умовність, деяку 
узагальненість, лаконізм, ділову простоту, зрозумілість, відому обмеженість 
палітри фарб, але при цьому вона успішно реалізує своє завдання лише тоді, 
коли виходить з позицій реалістичного живопису. Простота і виразність у 
кресленні досягаються розвитком високої образотворчої майстерності, 
вивченням усієї культурної спадщини в цій галузі, знанням кращих традицій 
світового і вітчизняного мистецтва. Методика акварельного живопису полягає у 
візуальному відображенні на площині основних теоретичних постулатів 
організації композиційного простору. Акварельні техніки вирішують ці 
завдання і наочно демонструють взаємодію тональних і колірних характеристик 
усіх елементів композиції. Така робота привчає нас до зосередженості і 
уважності у творчості. Це сприяє виробленню навички акуратності, розвиває 
вміння бачити тонкі переходи кольору, вчить нестандартно мислити і точно 
передавати навколишнє середовище. У цілому акварельний живопис формує 
творче сприйняття світу і чуттєву духовну організацію особистості. 
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Методические и технические принципы акварельной живописи для 
студентов-архитекторов 

В статье рассмотрено, что акварельная техника является наиболее 
совершенной для передачи живой архитектурной формы сооружения на 
чертеже. Чертежи архитектурных проектов должны давать полное понимание о 
правильном назначении, об экономичности, прочности и красоте будущей 
постройки. Поэтому чертежи должны быть ясными, понятными, 
выразительными, их графическое исполнение должно базироваться на высоких 
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основах реалистического искусства. Акварель – профессиональное и 
традиционное изобразительное средство архитектора. Акварель – 
удивительный материал, сочетающий одновременно возможности постижения 
живописной, цветовой организации изображения и графической, знаково-
тональной. Архитектор, обращаясь к живописной разработке чертежа, прежде 
всего, должен определить его назначение и избрать из всех многочисленных 
изобразительных приемов акварельной живописи такие, которые лучше других 
будут способствовать выразительности этого чертежа. Тогда будут правильно 
использованы: совершенная изобразительная техника, большой арсенал 
средств, широкие возможности технических приемов, большая палитра красок, 
разнообразные возможности инструментов и материалов. Эти особенности 
позволяют справиться с многозадачностью в самых разнообразных сферах 
визуальных искусств. Основные черты живописи акварельными красками – 
высокая воздушность и прозрачность. Правда, архитектурная акварель имеет 
свою особую специфическую условность, некоторую обобщенность, лаконизм, 
деловую простоту, ясность, известную ограниченность палитры красок, но при 
всем этом она успешно выполняет свою задачу лишь тогда, когда исходит из 
позиций реалистической живописи. 
Рассмотрены такие методические приёмы акварелью как: «по-мокрому», «по-

сухому», «лессировка», «ά la prima». Методика акварельной живописи 
заключается в визуальном отражении на плоскости основных теоретических 
постулатов организации композиционного пространства. Акварельные техники 
решают эти задачи и наглядно показывают взаимодействие тональных и 
цветовых характеристик всех элементов композиции. 
Ключевые слова: студенты-архитекторы; высшее образование; акварель; 

живопись; методические и технические приёмы акварели. 
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Methodological and technical environment of watercolor painting for students-

architectors 
The article considers that watercolor technique is the most advanced one for the 

transfer of living architectural forms of structures in the drawing. Drawings of 
architectural projects should give a full understanding of the correct purpose, about 
the cost-effectiveness, strength and beauty of the future building. Therefore, drawings 
must be clear, understandable, expressive, their graphic performance must be based 
on the high foundations of realistic art. Watercolor is a professional and traditional 
visual means of an architect. Watercolor is an amazing material that combines the 
ability to comprehend both the pictorial, color organization of the image and the 
graphic, sign-tonal one. The architect, referring to the picturesque development of the 
drawing, first of all, must determine its purpose and choose from all the numerous 
visual techniques of watercolor painting those that will better contribute to the 
expressiveness of this drawing. Then they will be correctly used: the perfect visual 
equipment, a large arsenal of tools, a wide range of techniques, a large palette of 
colors, various possibilities of tools and materials. These features allow you to cope 
with multitasking in a wide variety of visual arts. The main features of watercolor 
painting are high airiness and transparency.  

However, architectural watercolor has its own specific conventions, some 
generalization, laconicism, business simplicity, clarity, a certain limited palette of 
colors, but at the same time it successfully fulfills its task only when it proceeds from 
the position of realistic painting. 

Such watercolor techniques as: “wet”, “dry”, “glaze”, “ά la prima” are considered 
The technique of watercolor painting is a visual reflection of the main theoretical 
postulates of the composite space organization on the plane. Watercolor techniques 
solve these problems and clearly show the interaction of tonal and color 
characteristics of all elements of the composition. 

Keywords: students-architects; higher education; watercolor; painting; 
methodological and technical techniques of watercolor. 
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ЗБЕРЕЖЕНІ ВОКЗАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ МЕРЕЖІ 
ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЯК ОБ'ЄКТИ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 
Анотація: в статті розглянуті об'ємно-просторова структура та стилістика 

збережених залізничних вокзальних комплексів, які збудовані на території 
Волинської губернії в період другої половини XIX – початку XX ст. Значна 
увага звертається на архітектурну цінність цих вокзалів. Автором 
обґрунтовується пропозиція щодо внесення в реєстр пам'яток архітектури ті 
вокзали, а також будівлі вокзальних комплексів, котрі є частиною 
архітектурного ансамблю, що не мають статусу пам'яток та про які йдеться в 
даній статті. 

Ключові слова: залізниця; Волинська губернія; архітектура; збережений 
вокзальний комплекс; об'єкт архітектурної спадщини; пам'ятка архітектури. 

 
Постановка проблеми. Збережені залізничні вокзали, а також будівлі, що 

входять до залізничних вокзальних комплексів, які збудовані на території 
Волинської губернії в період другої половини XIX – початку XX ст., є цінними 
архітектурними об'єктами. Багато збережених вокзальних комплексів мають 
риси ансамблевої забудови. Чомусь більшість таких унікальних будівель не 
мають офіційного статусу пам'яток. Тому автором пропонується внести в 
реєстр пам'яток архітектури ті вокзали, а також будівлі вокзальних комплексів, 
котрі є частиною архітектурного ансамблю, що не мають статусу пам'яток та 
про які йдеться в даній статті. 

Актуальність дослідження архітектури залізничних вокзальних комплексів 
визначається проблемами, пов'язаними із збереженням пам'яток архітектури та 
містобудування. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Історія залізниць Волинської 
губернії висвітлена в загальноісторичній праці [2]. Про архітектуру вокзалів 
залізниць України йдеться, зокрема, у декількох працях [3, 5, 7, 9, 10]. 

Формулювання цілі статті. В даній публікації ставиться завдання 
обґрунтувати архітектурну цінність будівель залізничних вокзальних 
комплексів, які збудовані на території Волинської губернії в період другої 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 
70 

половини XIX – початку XX ст. та збережені до нашого часу. Також ставиться 
завдання обґрунтувати пропозицію щодо внесення в реєстр пам'яток 
архітектури ті вокзали, а також будівлі вокзальних комплексів, котрі є 
частиною архітектурного ансамблю, що не мають статусу пам'яток та про які 
йдеться в даній статті. 

Висвітлення основного матеріалу.  
За підрахунком автора, до нашого часу збереглося 20 залізничних вокзалів, 

які збудовані на території Волинської губернії в період другої половини XIX – 
початку XX ст.: Клевань, Михайленки, Удрицьк, Мізоч, Голоби, Ківерці, 
Маневичі, Повурськ, Лугини, Олевськ, Кремне, Томашгород, Страшів, 
Тутовичі, Решуцьк, Володимир-Волинський, Турійськ, Андрушівка, Нова 
Борова та Горбаші. Також в цій статті йдеться ще про 12 залізничних вокзалів, 
які збудовані за межами Волинської губернії в період другої половини XIX – 
початку XX ст. та збереглися до нашого часу: Глухівці, Бородянка, Чоповичі, 
Малин, Буча, Біличі, Святошин, Ірпінь, Клавдієве, Ірша, Головки та 
Стремигород. 

Розташування збережених залізничних вокзальних комплексів, про які 
йдеться в даній статті, можна побачити на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Мапа збережених залізничних вокзальних комплексів [1] 

 
В 1973 р. відкрита залізнична лінія Київ – Брест [2, с. 95]. Однією з 

найцікавіших будівель на цій лінії, які збереглися до нашого часу, є старий 
вокзал станції Клевань [3, с. 35], який, ймовірно, збудовано за типовим 
проектом. Він уявляє собою двохповерхову дерев'яну будівлю [3, с. 35]. Для 
об'ємно-просторового рішення цього вокзалу характерна чітка симетрія, а 
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також пластичність в екстер'єрі, яка отримується за рахунок того, що дерев'яні 
конструктивні елементи та архітектурні деталі відкриті в екстер'єрі [3, с. 35]. 

На залізничній лінії Київ – Брест до нашого часу зберігся вокзал станції 
Михайленки [4], який уявляє собою продовгувату в плані одноповерхову 
будівлю із ризалітами, для основного об'єму якої характерна симетрія. Цей 
вокзал має риси неокласичного стилю в поєднанні із елементами 
неороманського стилю [4]. Пасажирська будівля станції Михайленки збудована 
за типовим проектом [5, с. 486]. 

У 1985 р. була відкрита залізнична лінія Вільнюс – Рівне [2, с. 97]. На цій 
лінії до нашого часу зберігся вокзал станції Удрицьк [5, с. 57], який уявляє 
собою одноповерхову будівлю із дерев'яним ґанком, що є основним акцентом 
об'ємно-просторової композиції. Загалом для архітектури вокзалу характерна 
симетрія. Пасажирська будівля станції Удрицьк збудована, ймовірно, в період 
другої половини XIX – початку XX ст. 

У 1900 р. була відкрита залізнична лінія Озеряни – Мізоч [2, с. 97]. 
Схожим за об'ємно-просторовим рішенням та стилістикою до вокзалу станції 
Михайленки є пасажирська будівля станції Мізоч, яка також збудована за 
типовим проектом [5, с. 486]. Комплекс вокзалу станції Мізоч має риси 
ансамблевої забудови. Залізничну станцію Мізоч зачинили в 2012 р. [6]. Таким 
чином цінна будівля з точки зору архітектурної спадщини потребує негайних 
заходів, спрямованих на її збереження. 

Пасажирська будівля станції Голоби (рис. 2), яка знаходиться на лінії Київ 
– Брест, збудована в 1903 р. за проектом О. М. Вербицького [7, с. 197]. Цей 
вокзал хоч і не зовсім в первісному вигляді, але все ж зберігся до наших днів [7, 
с. 197]. Вокзал станції Голоби уявляє собою продовгувату в плані 
двохповерхову будівлю із баштою, яка увінчана шпилем [7, с. 197]. 
Пасажирська будівля станції Голоби має риси стилю модерн [7, с. 197] та 
визнана пам'яткою архітектури місцевого значення. 

На залізничній лінії Київ – Брест хоч і не зовсім в первісному вигляді, але 
все ж зберігся вокзал станції Ківерці, який уявляє собою продовгувату в плані 
двохповерхову будівлю із ризалітами. Загалом для архітектури вокзалу, який 
має риси неокласицизму, характерна симетрія. 

У 1902 р. відкрита залізнична лінія Київ – Коростень – Ковель [2, с. 101]. 
Пасажирські будівлі станції Маневичі (рис. 3), яка збудована в 1904 р. [8, с. 7], 
та станції Повурськ, які знаходяться на цій лінії, хоч і не зовсім в первісному 
вигляді, але все ж збереглися до нашого часу [9, с. 193]. Для архітектури цих 
вокзалів характерно: домінування неороманіки та неоготики в стилістиці, 
широке застосування деталей неороманської та неготичної архітектури, 
наявність архітектурних деталей неоренесансу, неокласицизму та «цегляного 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 
72 

стилю» [9, с. 191], оформлення головного входу «портиком на зразок підсіння 
української ренесансної архітектури» [5, с. 133], поєднання симетрії та 
асиметрії, наявність головних архітектурних домінант у вигляді башт із 
видовженим шатровим дахом та другорядних акцентів у вигляді видовжених по 
вертикалі фронтонів [9, с. 191]. 

Вокзали станцій Маневичі та Повурськ є цінними об'єктами з точки зору 
архітектурної спадщини. Із них тільки пасажирська будівля станції Маневичі 
визнана пам'яткою архітектури місцевого значення. Комплекс вокзалу станції 
Маневичі має риси ансамблевої забудови [10, с. 131]. 

Стилістично схожим до пасажирських будівель станцій Маневичі та 
Повурськ є залізничний вокзал станції Буча [9, с. 191], який також знаходиться 
на лінії Київ – Коростень – Ковель, тільки збудований за межами Волинської 
губернії. Залізничні вокзали станцій Буча та Повурськ збудовані за типовим 
проектом [5, с. 483]. Вокзал станції Маневичі схожий до них, тільки об'ємніший 
[9, с. 192-193]. 
 

  
Рис. 2 – Пасажирська будівля 

станції Голоби. Фото автора. 2018 р. 
Рис. 3 – Пасажирська будівля 

станції Маневичі. Фото автора. 2018 р. 
 
Для збережених до нашого часу залізничних вокзалів станцій Олевськ та 

Лугини [5, с. 133] характерно: домінування неороманіки та неоготики в 
стилістиці, стримане застосування деталей неороманської та неготичної 
архітектури, наявність архітектурних деталей неоренесансу, неокласицизму та 
«цегляного стилю», поєднання симетрії та асиметрії, наявність головних 
домінант і другорядних акцентів у вигляді фронтонів [9, с. 193]. 

Вокзали станцій Олевськ та Лугини, що знаходяться на залізничній лінії 
Київ – Коростень – Ковель, є цінними архітектурними об'єктами. Пасажирська 
будівля станції Олевськ визнана пам'яткою архітектури місцевого значення. 

Подібними до пасажирських будівель станцій Олевськ та Лугини є 
залізничні вокзали станцій Бородянка, Малин і Чоповичі [9, с. 193], які також 
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знаходяться на лінії Київ – Коростень – Ковель, тільки збудовані за межами 
Волинської губернії. 

Стилістично схожими між собою є залізничні вокзали станцій Кремне, 
Томашгород, Страшів і Тутовичі [9, с. 195] (рис. 4), які збудовані на території 
Волинської губернії, та вокзали станцій Святошин (рис. 5), Біличі, Ірпінь, 
Клавдієве, Ірша, Головки та Стремигород, які збудовані за межами Волинської 
губернії. Це унікальні вокзали, які збереглися до наших днів [9, с. 195]. Тому їх 
треба занести в реєстр пам'яток архітектури. Всі ці вокзали збудовані за 
типовим проектом [5, с. 132], і також знаходяться на залізничній лінії Київ – 
Коростень – Ковель. 

Вокзал станції Решуцьк, який знаходиться на залізничній лінії Вільнюс – 
Рівне, теж збудований за цим типовим проектом [5, с. 488]. Схожими до цих 
вокзалів, але дещо іншими за розмірами, є пасажирські будівлі станцій 
Андрушівка (збудована на території Волинської губернії та знаходиться на лінії 
Бровки – Андрушівка) та Глухівці (збудована за межами Волинської губернії на 
лінії Київ – Брест), які збудовані за типовим проектом [5, с. 487]. Вокзали 
станцій Решуцьк, Андрушівка та Глухівці теж є цікавими об'єктами 
архітектури, які треба занести в реєстр пам'яток архітектури. 
 

 
 

Рис. 4 – Пасажирська будівля 
станції Тутовичі. Фото автора. 2018 р. 

Рис. 5 – Пасажирська будівля 
станції Святошин. Фото. Поч. XXI ст. [11] 

 
Для архітектури цих вокзалів характерно: стилістика «національного 

романтизму» [5, с. 132], наявність архітектурних деталей неокласицизму, 
симетрія [9, с. 195], наявність напіввальмової ламаної покрівлі, наявність 
дерев'яних кронштейнів [5, с. 132]. 

В наш час Глухівці, Головки, Стремигород і Тутовичі – це зупинні пункти, 
станції зачинили. Пасажирська будівля станції Глухівці та вокзальні комплекси 
станцій Стремигород і Тутовичі, що мають риси ансамблевої забудови, 
знаходяться в занепаді та потребують негайних заходів, спрямованих на їх 
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збереження [12]. До нашого часу збереглися унікальні будівлі, які є частиною 
вокзальних комплексів станцій Стремигород і Тутовичі [12]. Тому їх теж треба 
занести в реєстр пам'яток архітектури разом із пасажирськими будівлями цих 
станцій [12]. 

У 1926 р. відкрита станція Андрушівка, а залізниця, на якій знаходиться 
станція, збудована в 1910-х роках [13]. Комплекс вокзалу станції Андрушівка, 
що має риси ансамблевої забудови, знаходиться в занепаді та теж потребує 
негайних заходів, спрямованих на його збереження [14], зокрема внесення в 
реєстр пам'яток архітектури. 

У 1908 р. відкрита залізнична лінія Ковель – Володимир-Волинський [2, 
с. 135]. Збережені на цій лінії залізничні вокзали станцій Володимир-
Волинський (рис. 6) та Турійськ мають риси неокласицизму [3, с. 35]. 
Архітектура цих одноповерхових вокзалів має такі риси: чітка симетрія та 
ритмічність [3, с. 35]. 

У 1915 р. відкрита залізнична лінія Коростень – Житомир [3, с. 34]. 
Збережені на цій лінії залізничні вокзали станцій Нова Борова (рис. 7) та 
Горбаші мають риси неокласицизму. Їх архітектура має такі риси: наявність 
ризалітів і чітка симетрія. 

 

  
Рис. 6 – Пасажирська будівля 

станції Володимир-Волинський.  
Фото. Поч. XXI ст. [15] 

Рис. 7 – Пасажирська будівля 
станції Нова Борова. Фото автора. 2020 р. 

 
Висновки 

1. Збережені залізничні вокзали та будівлі, що входять до залізничних 
вокзальних комплексів, які збудовані на території Волинської губернії в період 
другої половини XIX – початку XX ст., мають риси таких стилів: неороманіка, 
неоготика, неоренесанс, неокласицизм, «цегляний стиль», український 
ренесанс, «національний романтизм» та модерн. 

2. Збережені вокзали та будівлі, що входять до залізничних вокзальних 
комплексів, що не мають статусу пам'яток та про які йдеться в даній статті, є 
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цінними архітектурними об'єктами, тому їх треба внести в реєстр пам'яток 
архітектури. 

3. Є ряд вокзальних комплексів із рисами ансамблевої забудови, які 
внаслідок закриття станції знаходяться в занепаді та потребують негайних 
заходів, спрямованих на їх збереження. Це вокзальні комплекси станцій 
Андрушівка, Мізоч та Тутовичі,  які збудовані на території Волинської губернії, 
та вокзальні комплекси станцій Глухівці та Стремигород, які збудовані за 
межами Волинської губернії. 

4. До залізничних вокзальних комплексів, які збудовані в період другої 
половини XIX – початку XX ст. слід бережно відноситися, потрібно вживати 
заходи, спрямовані на їх збереження, тому що вони є цінними об'єктами 
архітектурної спадщини. 
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Аннотация 
Назарук Николай Викторович, аспирант кафедры архитектуры и дизайна 

среды, Национальный университет водного хозяйства и природопользования 
(г. Ровно). 
Уцелевшие вокзальные комплексы железнодорожной сети Волынской 

губернии как объекты архитектурного наследия 
В статье рассмотрены объемно-пространственная структура и стилистика 

уцелевших вокзальных комплексов, построенных возле железных дорог на 
территории Волынской губернии в период второй половины XIX – начала XX 
в. Значительное внимание обращается на архитектурную ценность этих 
вокзалов. Автором обосновывается предложение о внесении в реестр 
памятников архитектуры те вокзалы, а также здания вокзальных комплексов, 
которые входят в архитектурный ансамбль, что не имеют статуса памятников и 
о каких идет речь в этой статье. 

Ключевые слова: железная дорога; Волынская губерния; архитектура; 
уцелевший вокзальный комплекс; объект архитектурного наследия; памятник 
архитектуры. 
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Environmental Design, National University of Water and Environmental Engineering 
(Rivne). 

Preserved station complexes of the rail network of the Volhynian Governorate 
as objects of architectural heritage 

The relevance of the research topic is determined by the problems connected 
with preserving the authenticity of the historical environment of Volhynia. 

Preserved railway stations, as well as buildings that are part of the railway 
station complexes, that were built in the Volhynian Governorate in the second half of 
the XIX – early XX centuries, are valuable architectural objects. Many of preserved 
station complexes have the features of ensemble unity. For some reason, most of 
these unique buildings do not have official monument status. Therefore, the author 
proposes to include in the register of architectural monuments those passenger 
buildings, as well as buildings of station complexes, that are part of the architectural 
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ensemble, that do not have status of monument and about that is written in this 
article. 

Some railway station complexes are in decline due to the closure and need 
immediate measures to preserve them. 

There are recommendations for the rehabilitation and protection of the preserved 
of railway station complexes, that were built in the Volhynian Governorate. 

The research methodology is based on general, interdisciplinary and 
disciplinary, that include architectural and town-planning research methods. 

This publication aims to substantiate the architectural value of the buildings of  
railway station complexes, that were built in the Volhynian Governorate in the 
second half of the XIX – early XX centuries and have been preserved to this day. The 
task is also to substantiate the proposal to include in the register of architectural 
monuments those passenger buildings that do not have status of monument and about 
that is written in this article. 

The article deals with the volume-spatial structure and stylistics of the of the 
buildings of  railway station complexes, that were built in the Volhynian Governorate 
in the second half of the XIX – early XX centuries and have been preserved to this 
day. Considerable attention is paid to the architectural value of these passenger 
buildings. The author substantiates the proposal to include in the register of 
architectural monuments those passenger buildings, as well as buildings of station 
complexes, that are part of the architectural ensemble, that do not have status of 
monument and about that is written in this article. 

Keywords: railway; Volhynian Governorate; architecture; preserved railway 
station complex; object of architectural heritage; architectural monument. 
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МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЦЕСУ РЕСТАВРАЦІЙНО-
РЕКОНСТРУКТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  

 
Анотація: в статті здійснено систематизацію існуючих реставраційних і 

реконструктивних методів в ієрархічному порядку за можливістю привнесення 
нового в історично сформоване – від самих щадних реставраційних до самих 
активних реконструктивних. Запропоновано їх класифікацію: за активністю 
втручання – на зберігаючі, відновлюючі, оновлюючі, перетворюючі; за 
проведенням якісних змін на різних системних рівнях – на містобудівні, 
об’ємні та функціональні. Показано їх відповідність та надано пояснення щодо 
кожного метода.  

Ключові слова: реставраційно-реконструктивна трансформація (РРТ); 
методи комплексного процесу РРТ. 

 
Постановка проблеми. Актуальність проблеми зумовлена відсутністю і 

необхідністю розробки єдиної систематизації існуючих реставраційних і 
реконструктивних методів, яка б, по-перше, об’єднувала б їх в одне ціле, а, по-
друге, пояснювала їх можливе застосування при проведенні реставраційно-
реконструктивних трансформацій на різних системних рівнях в історичному 
міському середовищі, що наразі є здебільше неоднорідним за цінністю і 
цілісністю в переважній більшості історичних міст України. Пропонується 
систематизація цих методів в ієрархічному порядку за можливістю привнесення 
нового в історично сформоване та показана їх відповідність в залежності від 
активності втручання та використання для різних системних рівнів при 
здійсненні комплексного процесу реставраційно-реконструктивних 
трансформацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз існуючого досвіду 
реставрації і реконструкції показав значний внесок вітчизняних науковців у 
вирішення питань: а) охорони історико-культурної спадщини – 
Є. Водзинського [1], М. Дьоміна [2], І. Коротун [3], Г. Осиченко [4], 
А. Плешкановської [5], Т. Устенко [6]; б) реставрації, ревалоризації і 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

81

регенерації пам’яток архітектури і містобудування – М. Орленка [7], 
Л. Прибєги [8], М. Бевза [9]; в) ревіталізації – О. Рибчинського [10], В. Товбича 
[11]; г) реновації – В. Кодіна [12], Ю. Соколовської [13] тощо. Разом з цим, 
здійснений аналіз підтвердив необхідність методології проведення 
реставраційно-реконструктивних трансформацій на різних системних рівнях в 
неоднорідному за цінністю і деструкцією історичному міському середовищі, що 
є характерним для переважної більшості міст України. 

Аналіз нормативних документів, зокрема ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування 
та забудова територій» [14] також дозволив отримати висновок про відсутність 
систематизації і класифікації існуючих реставраційних і реконструктивних 
методів та детальних рекомендацій щодо їх застосування до різного за цінністю 
і деструкцією міського середовища для проведення якісних змін в ньому на 
різних системних рівнях. 

Метою публікації є здійснити систематизацію існуючих реставраційних і 
реконструктивних методів, запропонувати їх класифікацію. Показати їх 
відповідність в залежності від їх активності по привнесенню нового в історично 
сформоване та їх використання для різних системних рівнів. Надати пояснення 
щодо кожного метода.  

Основна частина. Поняття «реставраційно-реконструктивна 
трансформація» (РРТ) визначено, як комплексний процес взаємопов’язаних 
реставраційних і реконструктивних змін в окремих будівлях, відкритих 
просторах і міському архітектурному середовищі в цілому для підвищення 
цінності і цілісності та переходу на новий якісний рівень [15]. Є дуже ємне. 
Включає в себе процеси, пов’язані з різним ступенем активності втручання як в 
окремі існуючі будівлі, так і міське архітектурне середовище в цілому, для 
підвищення їх цінності і цілісності та переходу на новий якісний рівень – 
мультикомфортний, з використанням різних методів, від консервації до 
радикальної перебудови. Можна виділити чотири ступеня РРТ в залежності від 
активності втручання, а саме: збереження (І ступінь РРТ), підсилення (ІІ ступінь 
РРТ), коригування (ІІІ ступінь РРТ) і зміну (ІV ступінь РРТ) [16]. Проте незалежно від 
активності втручання, переслідується загальна головна мета – підвищити якість 
існуючих будівель, відкритих просторів і міського архітектурного середовища в 
цілому та забезпечити їх сталу континуальність. Тобто, треба зберегти те, що 
дісталося нам від попередніх поколінь, і доповнити його новим, необхідним для 
сучасного якісного життя, але так, щоб не порушити історичного здобутку, і 
щоб була спадкоємність. 

Застосування певного реставраційного чи реконструктивного методу, або, 
як правило, комплексу методів залежить від якісного показника існуючого 
стану певної ділянки, її ступеня цінності (історико-архітектурної цінності) і 
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ступеня деструкції (цілісності). Для ділянок І і ІІ степенів цінності і цілісності 
слід застосовувати реставраційні методи, а для ділянок ІІІ і ІV степенів цінності 
і цілісності – реконструктивні. 

Існуючі реставраційні і реконструктивні методи були систематизовані в 
ієрархічному порядку за можливістю привнесення нового в історично 
сформоване – від самих щадних реставраційних до самих активних 
реконструктивних. Перші, реставраційні, відповідають І і ІІ ступеням РРТ, другі, 
реконструктивні, – ІІІ і ІV ступеням РРТ [16]. Запропоновано їх класифікацію: 1) за 
активністю втручання на: зберігаючі, відновлюючі, оновлюючі, перетворюючі; 
2) за проведенням якісних змін на різних системних рівнях на: містобудівні, 
об’ємні та функціональні.  

Наразі, детально простежимо запропоновану систематизацію існуючих 
методів в ієрархічному порядку за можливістю привнесення нового в історично 
сформоване, від реставраційних (зберігаючих і відновлюючих) до 
реконструктивних (оновлюючих і перетворюючих). 

Зберігаючі методи  
Містобудівні (зберігаючі методи) 
Містобудівна консервація (збереження). Передбачає підтримання 

історичного середовища в тому вигляді, в якому воно дійшло до наших днів, з 
можливим незначним, «захованим» реставраційним втручанням для 
забезпечення відповідності якості його стану потребам активного сучасного 
використання.  

Музеєфікація (архітектурного ансамблю, історичного міського 
середовища). Передбачає приведення історичного архітектурного ансамблю чи 
міського середовища до «об’єкту музейного показу з метою максимального 
збереження і виявлення історико-культурної, наукової та художньої цінності» 
[17]. Метод їх трансформації у різновид музею певного моменту міського 
життя з можливістю інтеграції у повсякденне.  

Об’ємні (зберігаючі методи) 
Консервація. Під час містобудівної консервації історичного міського 

середовища може бути здійснена консервація окремих існуючих об'єктів 
культурної спадщини, пам’яток. Цей реставраційний метод передбачає 
збереження автентичності і захист від подальших руйнувань об'єктів 
культурної спадщини, пам’яток, залишаючи їх в тому вигляді, в якому вони 
дійшли до наших днів, не здійснюючи ніяких робіт по їх відбудові. При цьому 
можуть бути проведені роботи по очищенню та благоустрою їх території. 

Санація (пам’ятки) – оздоровлення її стану через укріплення і 
нейтралізацію негативних біохімічних процесів в її конструкціях. 
Застосовується, як правило, разом з консервацією пам’ятки. 
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Ремонт – «покращення технічного стану та підтримання в 
експлуатаційному стані об'єкта культурної спадщини без зміни властивостей, 
які є предметом охорони» [18]. 

Музеєфікація. «Законсервована» пам'ятка може бути музеєфікована. 
Музеєфікація об'єктів культурної спадщини, пам'яток – це приведення їх до 
стану, «придатного для екскурсійного відвідування» [18] та культурно-
освітнього використання за допомогою сукупності науково обґрунтованих 
заходів.  

Функціональні (зберігаючі методи) 
Інтерпретація (подання) – представлення пам’ятки, розкриття її змісту, 

пояснення значення і збереження пам’яті через створення необхідних умов для 
її огляду з мінімальним втручанням в її збережений вигляд. Використання 
пам’ятки, як музейного експонату з розкриттям її первісного функціонального 
призначення.  

Функціональне збереження (первісної (історичної) функції) – 
забезпечення активного первісного використання будівлі (відкритого простору) 
з підтриманням в належному стані їх елементів.  

Модифікація (первісної (історичної) функції) – надання функції нових 
ознак, які змінюють її значення, якість. Видозміна первісної (історичної) 
функції будівлі чи відкритого простору відповідно до нових потреб, збереження 
її, як репрезентативну складову, в їх новій функції для показу їх первісного 
(історичного) призначення. 

Пристосування – забезпечення «сучасного використання об'єкта 
культурної спадщини без зміни притаманних йому властивостей, які є 
предметом охорони об'єкта культурної спадщини, в тому числі реставрація 
елементів, які становлять історико-культурну цінність» [18]. 

Відновлюючі методи  
Містобудівні (відновлюючі методи) 
Відновлення – приведення до первісного чи попереднього стану після 

пошкодження чи знищення, повернення втраченого історичного образу 
міського середовища (ансамблю) з відбудовою всіх його занедбаних та 
зруйнованих елементів.  

Реабілітація (історичного міського середовища) – відновлюючий 
реставраційний метод, що застосовується для повернення його втраченого 
історичного значення через відновлення історичного розпланування, забудови, 
втрачених історичних функцій і традиційних міських процесів. Застосовується 
для міських територій з високою історико-архітектурною цінністю, що мають 
пам’ятки архітектури та містобудування, які на сьогодні не використовуються 
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за призначенням або взагалі не використовуються, є занедбаними і 
знецінюються. 

Ревалоризацію (історичного міського середовища) можна визначити як 
наступний за можливістю привнесення нового в історично сформоване, 
відновлюючий реставраційний метод. Ревалоризація спрямована на 
«підвищення архітектурно-художньої цінності історичного міського 
середовища» [17] з відбудовою чи ознакуванням втрачених знакових елементів, 
з введенням нових компенсаційних для підвищення якості. 

Регенерація (історичного міського середовища) в даній систематизації є 
наступним за можливістю привнесення нового в історично сформоване і 
підсумковим відновлюючим реставраційним методом. Регенерація історичного 
міського середовища передбачає повернення його композиційної цілісності з 
науково обґрунтованим відтворенням втрачених частин і порушених 
структурних елементів, з адаптацією їх під сучасні вимоги, нову сучасну 
функцію; з поширенням характерних ознак на нову компенсаційну забудову; з 
введенням нової функції для підтримання активності. Доповнення або зміна у 
функціональному рішенні історичного міського середовища можлива за 
рахунок лише точкового введення нових об'ємів з новою функцією або 
функціональної адаптації існуючих будівель і просторів. 

Об’ємні (відновлюючі методи) 
Фрагментарна і цілісна реставрація. При застосуванні будь-яких 

відновлюючих методів на містобудівному рівні при ІІ ступені РРТ історичного 
центру (підсиленні) для існуючих пам’яток, на об’ємному рівні, найчастіше 
проводять фрагментарну і цілісну реставрацію. 

Реставрація (лат. restauratio – відновлення) – комплекс науково 
обґрунтованих заходів, спрямований на «укріплення фізичного стану, 
розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або 
пошкоджених елементів об'єктів культурної спадщини із забезпеченням 
збереження їхньої автентичності» [18]. Розрізняють фрагментарну та цілісну 
реставрацію. Для фрагментарної реставрації є характерним «відновлення 
тільки тих частин будівлі чи комплексу, первісна форма яких суворо 
документована» [17]. Для цілісної реставрації є характерним «відновлення 
усієї пам’ятки в архітектурно-художній та історичній повноті її первісної 
форми» [17].  

Відтворення. При відновленні історичного образу міського середовища 
(ансамблю) може бути здійснено відтворення повністю зруйнованих окремих 
пам’яток архітектури. Це реставраційний метод, що передбачає повну 
відбудову втраченого історичного об'єкта за історичними документами 
(кресленнями, описами, іконографіями).  
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Реституція – реставраційний метод, який можна вважати різновидом 
відтворення. Передбачає максимально наближену до оригіналу відбудову цілої 
будівлі на підставі невеликої збереженої її частини [19] за існуючими 
документами та аналогами.  

Реабілітація (пам'ятки). При реабілітації, а також при регенерації 
історичного міського середовища (на містобудівному рівні) для занедбаних, 
деградуючих пам'яток (на об'ємному рівні) може бути застосовано реабілітацію 
– реставраційний метод, який включає сукупність заходів по приведенню їх у 
стан, придатний для використання з відновленням втрачених первісних 
«культурних та функціональних властивостей» [18]. 

Ревалоризація (пам'ятки, історичної будівлі) – відновлюючий 
реставраційний метод, що включає сукупність науково обґрунтованих заходів 
щодо підвищення її архітектурно-художньої, історичної і соціально-культурної 
цінності. 

Регенерація (пам'ятки, історичної будівлі) – реставраційний метод, який на 
об'ємному рівні передбачає повернення їх архітектурно-розпланувальної і 
композиційної цілісності з відновленням зруйнованих і відтворенням втрачених 
частин та забезпечення їх функціональної активності з адаптацією (на 
функціональному рівні) під нові сучасні функції. 

Функціональні (відновлюючі методи) 
Функціональне відновлення (первісної функції) – повернення первісних 

функцій для відновлення втраченого історичного соціо-культурного значення 
окремої пам’ятки чи історичного міського середовища. 

Функціональний розвиток (первісної (історичної) функцій) – надання 
нових властивостей будівлі чи міському середовищу в цілому через додавання 
до їх існуючих основних первісних чи історичних функцій нових близьких 
додаткових, що їх підсилять і урізноманітнять. 

Функціональне доповнення – додавання до існуючих функцій нових, що 
не є близькими, але не суперечать історичній формі і не потребують її 
оновлення, для активізації і підсилення соціо-культурного значення окремої 
будівлі та історичного міського середовища в цілому. 

Адаптація – надання нових функцій для забезпечення активності зі 
збереженням і відновленням історичної архітектурно-розпланувальної і 
конструктивної системи будівлі (розпланувальної, об’ємно-просторової і 
композиційної цілісності міського середовища), з точковим введенням 
необхідних компенсаційних нових елементів. 

Перенесення функцій – поширення існуючих історичних функцій з 
можливим їх доповненням новими на нові будівлі і простори в історичному 
міському середовищі для підсилення його індивідуальності. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 
86 

Оновлюючі методи  
Містобудівні (оновлюючі методи) 
Санація – оновлюючий метод, що використовується як на містобудівному 

(для історичного міського середовища), так і об'ємному рівнях (для окремих 
будівель) разом з різними зберігаючими, відновлюючими, оновлюючими і 
перетворюючими методами, передуючи їм. Застосовується для оздоровлення та 
приведення забудови і відкритих просторів у належний стан, що відповідає 
сучасним санітарним нормам та соціальним вимогам [20]. Для середовища 
історичного центру реалізується через звільнення території від малоцінних 
зношених і дисгармонуючих будівель, її опорядження і озеленення. 

Рекультивація (деградуючих земель і водойм) – екологічна санація. 
Передбачає екологічне відновлення і соціально-економічне оновлення 
порушених і деградуючих земель і водойм з метою поліпшення умов 
навколишнього середовища, природних і штучно створених властивостей 
ландшафту, приведення їх до стану, придатного для нового після промислового 
використання.  

Ремінісценція. В рамках коригування (ІІІ ступеня РРТ) на містобудівному 
рівні можлива ремінісценція історичного міського середовища. Це оновлюючий 
метод, що передбачає запозичення асоціативного історичного образу, мотиву, 
стилістичних прийомів і поширення їх на нову забудову в історичному 
міському середовищі.  

Ревіталізація – означає повернення до життя. В даній систематизації слід 
визначити як перший реконструктивний метод, який може бути застосовано як 
на містобудівному, так і об’ємному рівнях. Ревіталізація (для історичного 
міського середовища) – характеризує процеси відновлення його життєздатності, 
активізації та запобігання деградації шляхом надання нових функцій, які «не 
порушать історично сформований вигляд будівель» [17], міський контекст і 
підвищать якість.  

Оновлення – можливо виділити як наступний за активністю втручання 
реконструктивний метод для проведення якісних змін в історичному центрі. 
Передбачає тактовне коригуюче доповнення його історичного розпланування і 
забудови новими елементами, необхідними для підтримання цілісності і 
контекстуального розвитку та підвищення якості перебування в ньому, при 
збереженні існуючих об’єктів культурної спадщини і традиційного характеру 
середовища.  

Об’ємні (оновлюючі методи) 
Санація (будівлі) – реставраційно-реконструктивний метод, що 

застосовується також і для оздоровлення та підвищення санітарної і соціально-
економічної якості окремих будівель. Його реставраційна складова (для 
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пам’яток) реалізується, як зазначалося вище, через укріплення їх конструкцій і 
нейтралізацію негативних біохімічних процесів в них. Його реконструктивна 
складова (якщо йдеться про малоцінні будівлі) реалізується через їх 
термомодернізацію для підвищення їх санітарної і соціально-економічної 
якості. 

Реплікація (для нової будівлі) – оновлюючий метод, що передбачає 
надання новій будівлі форм, запозичених з асоціативного історичного образу. 
Використовується на об’ємному рівні при проведенні ремінісценції історичного 
міського середовища (на містобудівному рівні). 

Ревіталізація (будівлі) – реконструктивний метод, що характеризує 
процеси її «оживлення» шляхом надання нових функцій з можливим 
оновленням (тактовним доповненням) розпланування, конструкцій, інженерно-
технічної структури і обов’язковим збереженням історичних фасадів.  

Модернізація (будівлі). При оновленні історичного центру для погано 
збережених історичних будівель і малоцінних будівель можливим буде 
проведення їх модернізації. Модернізація (будівлі) – реконструктивний метод 
якісних змін в об'ємно-розпланувальній, конструктивній та інженерній 
системах будівлі із заміною застарілих елементів, активним доповненням 
новими, необхідними для її сучасного використання, без порушення її 
історичних цінних фасадів. Нові елементи, що мають доповнити фасад будівлі, 
підпорядковують історичним за масштабом і парцеляцією, проте можуть бути 
виконані з нових сучасних матеріалів. 

Функціональні (оновлюючі методи) 
Функціональне наповнення – введення різних функцій для існуючих і 

нових будівель та відкритих просторів для запобігання монофункціональності 
(збіднення і деградації) історичного центру та забезпечення його 
соціокультурної і економічної активності. 

Функціональне оновлення – додавання до існуючої функції будівлі нових 
з необхідних оновленням (тактовним коригуючим доповненням) її об’ємно-
розпланувальної і конструктивної системи; введення нових функцій для 
окремих нових будівель і відкритих просторів чи тих, що підлягають РРТ для 
активізації історичного центру і міста в цілому. 

Перетворюючі методи  
Містобудівні (перетворюючі методи) 
Перетворення – реконструктивний метод для проведення якісних змін в 

історичному міському середовищі «із збереженням основ історичного 
розпланування і об’ємно-просторових співвідношень при строго регульованому 
новому будівництві» [17].  
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Реновація (історичного міського середовища) – перетворюючий 
реконструктивний метод, що передбачає якісну зміну міського середовища із 
заміщенням непридатних, внаслідок морального і фізичного зносу, його 
елементів, частин і структур новими, які відповідають сучасним вимогам, з 
регулюванням за композицією, об’ємом, поверховістю, співвідношенням 
забудованих в відкритих просторів для підпорядкування історичному 
контексту. Застосовується до малоцінних і дисгармонуючих будівель та 
деградуючих територій, а також до територій з житловою забудовою, яка 
повністю не відповідає сучасним вимогам (естетичним, технічним, 
утилітарним) для переведення їх на новий якісний рівень та інтеграцію у 
сучасне міське життя. 

Радикальна перебудова (міського середовища) – реконструктивний метод, 
що передбачає якісну зміну «забудови із збереженням тільки напрямків 
вуличних трас і місця містобудівних вузлів» [17]. Радикальна перебудова 
можлива для міського середовища, що не є історично цінним, знаходиться за 
межами історичного центру. 

Об’ємні (перетворюючі методи) 
Реновація (будівлі) – реконструктивний метод, який на об'ємному рівні 

передбачає підвищення якості малоцінної будівлі зі змінами в розплануванні та 
зовнішньому вигляді, заміною і доповненням новими конструкціями, 
надбудовою поверхів та прибудовою нових комунікацій, поліпшенням 
інженерно-технічних, екологічних і соціально-економічних характеристик. 
Існуючі функції, при цьому, можуть бути доповнені новими, або повністю 
зміненими. В рамках реновації зазвичай проводять і термомодернізацію 
будівель. 

Функціональні (перетворюючі методи) 
Рефункціоналізація – часткова чи повна заміна існуючих функцій на нові 

з активним змінами в об’ємно-розпланувальній, конструктивній та інженерно-
технічній системах будівель, розпланувальній і об’ємно-просторовій системах 
міського середовища для активізації, підвищення якості і інтеграції їх в сучасне 
міське життя. Є особливо актуальним для малоцінних і деградуючих 
промислових і складських будівель і територій при їх реновації.  

Висновки. У вищенаведеній систематизації показана відповідність 
існуючих реставраційних і реконструктивних методів в залежності від 
активності втручання та використання для різних системних рівнів, де кожному 
методу з містобудівного рівня відповідають певні методи об’ємного та 
функціонального рівнів. Комплексний процес реставраційно-реконструктивних 
трансформацій в будь-якому історичному міському середовищі є ефективним, 
коли для його здійснення використовуються не окремі методи, а їх комбінації. 
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университет строительства и архитектуры. 

Методы комплексного процесса реставрационно-реконструктивных 
трансформаций 

В статье осуществлена систематизация существующих реставрационных и 
реконструктивных методов в иерархическом порядке в зависимости от 
возможности привнесения нового в исторически сложившееся – от самых 
щадящих реставрационных до самых активных реконструктивных. Предложена 
их классификация: по активности вмешательства – на сберегающие, 
восстанавливающие, обновляющие, преобразующие; по проведению 
качественных изменений на разных системных уровнях – на 
градостроительные, объемные и функциональные. Сберегающие и 
восстанавливающие методы отнесены к реставрационным, а обновляющие и 
преобразующие – к реконструктивным. Показано их соответствие в 
зависимости от их активности по привнесению нового в исторически 
сложившееся и их использования для различных системных уровней при 
осуществлении комплексного процесса реставрационно-реконструктивных 
трансформаций. Предоставлено краткое объяснение по каждому методу. 
Определено, что применение реставрационных или реконструктивных методов 
зависит от качественного показателя существующего состояния выбранного 
участка, а именно, его степени ценности (историко-архитектурной ценности) и 
степени деструкции (целостности). Рекомендовано применять для участков I-й 
и II-й степеней ценности и целостности реставрационные методы (сберегающие 
и восстанавливающие), а для участков III-й и IV-й степеней ценности и 
целостности – реконструктивные методы (обновляющие и преобразующие). 
Обозначено, что реставрационные методы соответствуют I-й и II-й степени 
реставрационно-реконструктивных трансформаций, а реконструктивные 
методы соответствуют III-й и IV-й степени РРТ. Для эффективности 
проведения комплексного процесса реставрационно-реконструктивных 
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трансформаций в любой исторической городской среде рекомендовано 
использовать не отдельные методы, а их комбинации. 

Ключевые слова: реставрационно-реконструктивная трансформация (РРТ); 
методы комплексного процеса РРТ. 
 

Annotation 
Nellia Leshchenko, Doctor of Architecture, Professor of the Department of 

Information Technologies in Architecture, Kiev National University of Construction 
and Architecture. 

Methods of the Complex Process of the Restoration-Reconstructive 
Transformations 

The article deals with the systematization of existing restoration and 
reconstructive methods in a hierarchical order, depending on the possibility of 
introducing a new one into the historically established – from, the gentlest, 
restoration to the most active reconstructive. Their classification is proposed: 
according to the activity of the intervention – into preserving, restoring, renewing, 
transforming; to carry out qualitative changes at different system levels – urban 
planning, volumetric and functional. Preserving and restoring methods are classified 
as restoration, and renewing and transforming methods are classified as 
reconstructive. Their correspondence is shown depending on their activity in bringing 
new into the historical formed and their use for various system levels in the 
implementation of the complex process of restoration-reconstructive transformations. 
A brief explanation of each method is provided. It has been determined that the use of 
the restoration or reconstructive methods depends on the qualitative indicator of the 
existing state of the selected site, namely, its degree of value (historical-architectural 
value) and the degree of destruction (integrity). It is recommended to use restoration 
methods (preserving and restoring) for sites of the I and II degrees of value and 
integrity, and reconstructive methods (renewing and transforming) for sites of the III 
and IV degrees of value and integrity. It was indicated that the restoration methods 
correspond to the I and II degrees of restoration-reconstructive transformations, and 
the reconstructive methods correspond to the III and IV degrees of the RRT. For the 
effectiveness of the complex process of restoration-reconstruction transformations in 
any historical urban environment, it is recommended to use not individual methods, 
but their combinations. 

Keywords: restoration-reconstructive transformation (RRT); methods of the 
complex process of RRT.  
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ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОЇ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ З АДАПТИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ, ЯК 

СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 
 
Анотація: в статті висвітлюється процес пристосування та охорони 

об’єктів нерухомої культурної спадщини. Їх захист, а також використання, 
повинні розглядатися в процесі планування сталого міського розвитку, 
встановлюючи всі обмеження, пов'язані з використанням об’єкту, задля вдалого 
збереження в максимально автентичному вигляді. Використання нерухомої 
культурної спадщини для нових цілей або її охорони, реконструкції та 
облаштування представляє сьогодні великий виклик для архітекторів, 
урбаністів та компетентних служб охорони. Практика показала, що 
застосування заходів технічного захисту будівель культурної спадщини може 
забезпечити збереження пам’яток, проте їх тривале використання вважається 
превентивним методом збереження і є більш сприятливими, особливо маючи 
соціально виправдану мету. Виходячи з припущення, що основною метою 
адаптивного повторного використання нерухомої культурної спадщини є її 
оновлення та облаштування, а також створення позитивного іміджу, 
економічного прогресу та просування інтересів пам’ятки, в цій статті 
розглядаються результати та переваги адаптації успадкованого забудованого 
середовища шляхом аналізу трьох європейських укріплень: об’єктів 
національної культурної спадщини - Гогенверфен (Австрія), Люблянський 
замок (Словенія) та об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Каркассон 
(Франція). Окрім того, в статті проаналізовано успішний досвід охорони 
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спадщини в Німеччині методом превентивної консервації, яка також включає в 
себе адаптацію та повторне використання. 

Ключові слова: нерухома культурна спадщина; ЮНЕСКО; пристосування; 
превентивні заходи; повторне використання; популяризація.  

 
Постановка проблеми. Щоб задовольнити сучасні соціальні потреби, 

більшість об’єктів культурної спадщини змінили своє призначення, тому 
критичне осмислення повторного використання забудованого культурного 
середовища має не аби яку актуальність. Використання нерухомої культурної 
спадщини для сучасних цілей, її оновлення, пристосування,  облаштування 
сьогодні представляє великий виклик для архітекторів, містобудівників та 
відповідних служб охорони. Застосування заходів технічного захисту 
навколишнього середовища культурної спадщини може забезпечити її 
збереження для тривалого існування, проте європейська практика, яка 
досліджена в даній статті, доводить, що лише шляхом постійного грамотного 
використання будівель об’єкту можна досягти кращих результатів із 
збереження і утримання пам’ятки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальним напрямом у сфері 
збереження культурної спадщини є систематичні міждисциплінарні 
дослідження, необхідні для оцінки якості охорони пам’ятки і потенційних 
ризиків. Охорона культурної спадщини, її розвиток та державне регулювання 
неодноразово були метою дослідження науковців в Україні (В. Акуленко, 
М. Бевз, М. Дьомін, І. Коротун, О. Олійник, Ю. Івашко, М. Бірюкова, 
О. Гриценко, В. Горбик, О. Малишева, Ю. Опалько, В. Тимофієнко, 
В. Вечерський, Б. Колосок, Ю. Баланюк, В. Холодок). При цьому питання 
вдалого пристосування об’єктів культурної спадщини до викликів сьогодення 
залишається відкритим.  

Метою публікації. Аналіз та вивчення успішного міжнародного досвіду є 
ключовий аспект в його імплементації на національному рівні. Профілактична 
охорона об’єктів культурної спадщини повинна ґрунтуватися на збереженні 
історичної структури, аналізу історії створення пам'ятника, історії 
використання і відновлення об'єкта з залученням широкого кола даних 
гуманітарних, соціальних і природничих наук, з урахуванням естетичних і 
технічні факторів. Успішний моніторинг пам'ятника вимагає добре навченої 
міждисциплінарної команди і повинен здійснюватися як довгострокова 
програма, включаючи і наукові дослідження та публікації. 

Основна частина. Сьогодні будівля Резиденції митрополитів Буковини і 
Далмації у Чернівцях використовується як центральний корпус Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича. Після внесення цього об’єкту 
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до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, актуальним стало питання 
реорганізації та пристосування деяких зон на території Резиденції до потреб 
туристичної інфраструктури. Тому в ході реалізації поставлених цілей, 
актуальним є дослідження позитивного європейського досвіду. В останні 
десятиліття питання культурної спадщини позиціонується як важливий сегмент 
процесу сталого планування розвитку міст. Ревіталізація таких об’єктів 
насамперед включає активні методи, що використовуються з метою 
реконструкції будівлі чи ділянки, в першу чергу маючи на увазі відновлення з 
перетворенням функцій, адаптацією чи інтерполяцією або без них [1]. 
Розширення функцій будівель чи ділянок, які знаходяться під охороною, та їх 
повторне використання колись було неможливим. На сьогоднішній день існує 
точка зору, що лише об’єкти, що працюють та використовуються, можуть бути 
економічно, соціально та фізично стійкими. Явищам, які сприяють створенню 
на ділянці нового культурного шару, який стає спадком наступних поколінь, 
ніколи не слід перешкоджати або запобігати, що було досить поширеною 
справою в минулому. Однією з моделей відновлення та упорядкування 
нерухомої культурної спадщини сьогодні - є модель адаптивного повторного 
використання, також відома як пристосування або реконструкція. Модель 
передбачає функціональне перетворення будівлі або групи будівель шляхом 
адаптації її успадкованої фізичної структури [2]. 

Необхідність належного ставлення до архітектурної культурної спадщини 
регламентується Конвенцією Рада Європи «Про захист архітектурної спадщини 
Європи» (1985) в якій рекомендованими є наступні дії: 1) використання 
об’єктів що охороняються у світлі сучасних потреб; 2) пристосування старих 
будівель під нові цілі (коли це можливо); та 3) гармонізація заходів захисту з 
потребами сучасної економічної, соціальної та культурної діяльності [3].  

За Венеціанською хартією «З охорони та реставрації нерухомих пам’яток 
та визначних місць» утилітарне використання нерухомих історичних пам'яток 
сприяє їх охороні; таке використання бажане, але без зміни архітектурної 
структури та декору споруди [4]. Тільки в рамках цих обмежень можуть бути 
дозволені зміни, яких вимагає еволюція звичаїв і побуту. При реорганізації 
нерухомої культурної спадщини імперативом стає збереження конструктивної 
структури будівлі та її архітектурного вираження. Адаптація та пристосування 
нерухомої культурної спадщини спрямоване на реконструкцію та 
облаштування простору, а також на створення позитивного іміджу, 
економічного прогресу та популяризації об’єкту. Цей процес описується як 
трансформація будівель чи ділянок з метою пристосування до сучасних 
тенденцій сталого розвитку.  
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Згідно із дослідженням впливової міжнародної організації Англійська 
спадщина (2012), нові будівельні або реставраційні роботи в історичних 
культових місцях повинні: 1) базуватися на розумінні культурного значення 
будівлі; 2) мінімізувати шкоду для особливих історичних, археологічних, 
архітектурних та мистецьких інтересів будівлі, її змісту та обстановки; 
3) принести із собою суспільні вигоди, такі як забезпечення довгострокового 
використання будівлі, яка перевищує будь-яку шкоду, що завдається 
автентичності; і 4) досягти високих стандартів дизайну, майстерності та 
матеріалів [5]. 

Деякі країни запровадили політичну практику управління змінами в 
об'єктах культурної спадщини, таких як пристосування. Така політика щодо 
повторного використання об’єктів спадщини включає набір діяльностей для 
забезпечення мінімального впливу на цінності і автентичність будівлі. У цьому 
напрямку відзначають такі заходи, як жорсткий «фасадизм» - тобто 
випотрошення будівлі та збереження фасаду. Хоча переважають естетичні та 
культурно-історичні причини збереження архітектурної цінності будівлі в 
цілому, практика «фасадизму» часто розглядається як компроміс між 
інвестором, який повинен задовольнити потреби та стандарти в будівництві, та 
компетентними службами захисту, які хочуть зберегти будівлі та їх культурно-
історичне значення. «Фасадизм» також можна розглядати як компроміс між 
збереженням архітектурної спадщини та її знесенням, і тому цю практику 
однаково високо оцінюють і оскаржують [6]. 

Існує думка, що, аналізуючи поточний стан та досліджуючи 
фундаментальні проблеми будівлі чи ділянки, мультидисциплінарні групи 
експертів, дотримуючись вказівок, повинні обрати активні та пасивні методи 
адаптації  культурної спадщини з метою її відновлення та реновації. Щоб 
проілюструвати переваги повторного використання в процесі охорони, 
відновлення та пристосування нерухомої культурної спадщини, обрано три 
наступні приклади, що належать до періоду середньовіччя:  замок Гогенверфен 
(Австрія), замок Любляна (Словенія) та Каркассон (Франція) [9]. 

Гогенверфен представляє одне з найцікавіших досягнень середньовічного 
укріплення в Австрії, як з точки зору сміливого концептуального дизайну, так і 
вражаючої багатогранної конструкції. Вважається, що первісне укріплення 
мало просту дерев’яну конструкцію. У 15 столітті, в ході зміцнення 
фортифікаційних стін, Гогенверфен досяг свого теперішнього вигляду. У 
першій половині 20 століття більшість будівель укріпленого комплексу були 
знищені внаслідок пожежі. За часів нацистського панування замок 
використовувався як військовий навчальний центр, а після Другої світової 
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війни до 1987 року він знаходився у функціонуванні Зальцбургської 
поліцейської школи та паралельно почав розвиватись як туристичний центр. 

Багато приміщень у будівлях зберегли своє первісне середньовічне 
призначення і завдяки адекватній реконструкції є свідченням минулого 
сьогодні. Та чимало приміщень були пристосовані під сучасні соціальні 
потреби і туристичну інфраструктуру, до прикладу перший поверх вежі 
функціонує як сувенірний магазин.  

Ще одна кімната замку (датується 11 століттям) спочатку 
використовувалася для зберігання зброї, а іноді і як в'язниця. Проте сьогодні 
вона повністю відремонтована, адаптована і використовується як 
багатоцільовий зал для випадкових виставок, промоції різноманітних подій, тут 
іноді розміщують сцену для музичних вистав. Весь комплекс замку 
Гогенверфен надає можливості для проведення різних видів заходів - сімейних 
зборів, весіль, музичних чи ділових заходів, симпозіумів. Події проводяться у 
ідилічному дворі форту, сільському ресторані та кафе. Протягом літніх місяців 
відвідувачі також можуть насолоджуватися іншими вечірніми програмами та 
заходами, включаючи концерти та вистави. Завдяки своєму історичному 
значенню та специфічним архітектурним композиціям замок Гогенверфен, 
безперечно, зберігає впізнавану ідентичність. Рішення щодо реконструкції та 
облаштування, що з’явилися в результаті ретельно спланованого підходу, 
цілком узгоджувались із цим. Зростаючій популярності об’єкту явно сприяв 
знаменитий американсько-британський фільм «Де орли сміють» 1968 року, 
найцікавіші сцени якого були зняті саме в Гогенверфені [7]. 

Посеред історичного центру міста Любляна, на 376-метровому пагорбі, 
знаходиться Люблянський замок, укріплене Старе місто. Завдяки своєму 
унікальному положенню в минулому він служив надійним притулком, 
стратегічним пунктом або місцем проживання. В даний час Люблянський замок 
з його околицями є місцем відпочинку для громадян та привабливим 
туристичним об’єктом. Разом із старим міським центром він був оголошений 
пам'ятником культури в 1986 р. З 2000 р. до теперішнього часу тут проводиться 
Люблянський фестиваль, який відповідає за насичену культурну програму та 
інші заходи в замку. У минулому вежа Стрільців виконувала роль порохової 
вежі - на зовнішніх сторонах міських стін досі є добре помітні бійниці. У 
середині минулого століття вежу було реконструйовано за планами архітектора 
Бориса Кобета - її пристосували під ресторан. 

Головний зал замку був відремонтований у 2003 році. Його витягнута 
середньовічна форма повністю збережена та оснащена сучасними технічними 
пристроями (пересувна сцена на кілька рівнів, рухомі балки, приховане 
освітлення, тощо). Зараз він використовується для культурних заходів 
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(концертів, виставок та театральних вистав), різноманітних світських заходів, 
святкових прийомів, медіаконференцій, лекцій, симпозіумів, показів мод, тощо. 
Під Палацом у 2011 році було відбудовано низку збережених тюремних камер, 
які достовірно відображають архітектуру, обладнання, умови та історичні події, 
включаючи голограми в’язнів.  

Внутрішній дворик з усіх боків означений архітектурним каркасом. З 
одного боку, внутрішній дворик просторий, оскільки його центральна поверхня 
рівна і вкрита кам’яними плитами, а з іншого - присутні багато різноманітних 
архітектурних елементів, які створюють чудову композицію. У дворі, який 
розділений на рівні ділянки з неправильною формою, сьогодні проводяться 
концерти, театральні вистави, прийоми тощо. Дослідження Люблянського 
замку та його багате минуле, безумовно, вдало доповнюються технічними 
пристроями, спрямовані на більш відповідну презентацію культурної 
спадщини. Окрім хронологічного розвитку Люблянського замку, відвідувачі 
можуть також отримати детальні пояснення його архітектурних деталей та 
археологічних досліджень, а також почути легенди, якими оповитий замок 
протягом останніх століть [8]. 

Укріплене місто Каркассон розташоване на півдні Франції, за 90 км на 
південний схід від Тулузи. У своєму нинішньому вигляді Каркасон є видатним 
прикладом середньовічного укріпленого міста, де масивні оборонні стіни 
оточують замок, інші будівлі, готичний собор та нижнє місто. Каркассон також 
має велике значення через те, що в 19 столітті архітектор Віоле ле Дюк, один із 
засновників сучасної пам`яткоохоронної науки, розпочав тривалий процес 
реконструкції. Після Страсбурга, Парижа та Авіньйону Каркасон є четвертим 
французьким містом, яке входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 
1997 р. Багато середньовічних укріплених міст Європи можуть похвалитися 
збереженими сегментами своїх укріплень, але цілісний містобудівельний-
архітектурний ансамбль, такий як Каркасон можна зустріти вкрай рідко. 
Історичні та політичні обставини в середині 19 століття, а також стрімке 
демографічне та економічне зростання вплинули на більшість міст, 
середньовічні стіни часто замінювались кільцевими дорогами, та бульварами. З 
різних історичних та географічних причини місто Каркассон не зазнало такої 
трансформації та зберегло свій власний автохтонний вигляд, що  сьогодні надає 
можливості свідчити про нього як про одне з найбільш значущих 
середньовічних укріплень у Європі [9]. 

Сьогодні в нижньому місті Каркасон є велика кількість закладів 
громадського харчування. Одним з них є Hotel de la Cité Carcassonne, 
розташований у центральній частині середньовічної фортеці. Звідси 
відкривається неймовірний панорамний вид на міські стіни. У південній 
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частині укріпленого міста Каркассон, Музей школи дозволяє дітям, батькам, 
вчителям та іншим зацікавленим відвідувачам досліджувати атмосферу 
місцевої школи періоду 3-ї та 4-ї Французької Республіки. У п’яти музейних 
кімнатах виставлені всі навчальні матеріали, що використовували у школах з 
1880 по 1960 рік.  

Одним з найпрестижніших фестивалів у Франції є Festival de Carcassonne, 
під час якого відбуваються театральні вистави, опера, вечори класичної музики, 
танці та концерти по всьому місту, а також він приваблює велику кількість 
туристів. Щороку, в середині липня, з Каркасона стартує 164-кілометровий 
велопробіг на Тур де Франс, який закінчується в Монпельє [10]. 

В останнє десятиліття в Німеччині сформувалася ціла галузь, що отримала 
назву превентивної або профілактичної консервації. Основоположна Директива 
Європейського Союзу реставраторів (ЕССО) про професії реставратора, 
прийнята в 1993 році, відносить превентивну консервацію поряд з практичної 
консервацією і реставрацією до основних обов'язків реставратора. Превентивна 
консервація «являє собою непряме втручання, спрямоване на запобігання 
руйнування і заподіяння шкоди, яке створює оптимальні передумови для 
збереження культурного надбання та його змісту в стані, що уможливлює його 
публічне використання» [11]. Ключовим документом в області превентивної 
консервації на сьогоднішній день є «Принципова угода», документ, прийнятий 
в м. Вантаа в 2000 році. Ця угода, підписана в рамках Європейської ініціативи 
PCStrat ( «Towards a European Preventive Conservation Strategy»), визначає базові 
умови для здійснення превентивної консервації, яка включає коректне 
поводження з культурним надбанням, а також його використання, 
транспортування, оптимальні умови зберігання і експонування в музеях (якщо 
мова йде про рухому спадщину) [12]. Однак чіткого визначення того, які 
обмеження існують для публічного використання пам'яток, не існує.  

Наприклад, з 2004 р на факультеті збереження культурної спадщини в 
Інституті прикладної науки і мистецтва в м. Хільдесхайм була відкрита освітня 
програма «Превентивна консервація», а в листопаді 2006 року на засіданні 
Інституту вже обговорювалися актуальність і багатоплановість превентивної 
консервації, досвід її реалізації в європейських країнах [13]. Тоді були 
сформульовані «Основні напрямки превентивної діяльності з профілактики 
охорони об'єктів Всесвітньої Спадщини в Німеччині». На їх підставі центр 
Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО розробив і здійснює програми, 
спрямовані на створення міжнародної мережі превентивної консервації та 
моніторингу [13]. Однією з форм такої діяльності є підтриманий ЄС проект 
«Семінари з превентивної консервації та моніторингу архітектурної спадщини» 
(SPRECOMAH) [14]. Можна констатувати, що в даний час превентивна 
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консервація займається наступними аспектами: чистотою повітря, наявністю в 
повітрі шкідливих речовин, режимом вологості, кондиціонуванням, 
освітленням, захистом від ультрафіолетового та теплового випромінювання, 
питаннями будівництва. Комплекс заходів доповнюється питаннями 
перевезення та навантаження, безпеки і протипожежного захисту, оптимізації 
приміщень складів, виставкових залів, робочих кабінетів, вітрин, пакувальних і 
будівельних матеріалів. Останнім часом цей список доповнений біозахистом, 
моніторингом умов навколишнього середовища, контролем умов зберігання, 
фіксацією ушкоджень, оцінкою і аналізом ризиків, інформацією для 
відвідувачів і громадськості, включаючи і підготовку персоналу, розробкою 
туристичної інфраструктури.  

Основні напрямки превентивної діяльності з охорони культурної 
спадщини включають і питання юридичної профілактичної охорони, фінансової 
підтримки, включення превентивних заходів в документи ще на етапі заявки на 
отримання статусу об'єкта Всесвітньої спадщини; дослідження і практичні 
міждисциплінарні проекти, заходи по використанню землі і планування 
забудови; моніторинг і створення банку даних, відновлення і розвиток 
традиційних засобів ремонту і обслуговування, стратегії охорони і плани 
управління розвитком превентивної діяльності, вивчення тривалості 
використання об'єктів, участь громадськості в питаннях превентивної охорони; 
контроль за діяльністю державних, громадських і церковних установ, за 
використанням фінансової підтримки. Обґрунтовується думка про те, що 
профілактична охорона і довгострокове обслуговування є найбільш 
економічними способами захисту пам'ятників, а значить повинні 
фінансуватися. 

Висновки. Згідно з аналізом та порівнянням вибраних прикладів вдалої 
практики можна зробити висновок, що адаптивне повторне використання як 
сегмент більш широкого процесу відродження культурної спадщини є однією з 
ефективних та стійких моделей захисту, реставрації та збереження об’єктів 
нерухомої культурної спадщини, що може бути відповідною платформою для 
розробки нового концептуально-методологічного підходу в наших умовах. 
Визнаючи надзвичайну складність, яку кожен із проаналізованих прикладів 
несе із собою, наступне можна визнати ключовим орієнтиром - архітектори, 
містобудівники та консерватори повинні мати більш конкретне та всебічне 
ставлення до вибору методів пристосування, консервації та реставрації, а також 
дотримання контексту часу, в якому були створені ці цінні пам’ятки, час, якому 
вони належать зараз, і майбутній час. Оскільки вразливість цього виду 
культурної спадщини може призвести до її знищення, проаналізовані приклади 
та досвід країн Європейського Союзу вказують на можливості та важливість її 
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збереження, регулювання та повторне використання. Сучасні тенденції у цій 
галузі в основному засновані на принципі збереження автентичності пам’яток 
культури з елементами сучасного пристосування, сприяючи задоволенню 
сучасних як культурно-історичних, так і туристичних потреб. Також, очевидно, 
що просторова композиція існуючих будівель чи ділянок може давати 
можливість для впровадження нових цілей, функцій та видів діяльності, де нові 
цілі, як правило, передбачають поєднання комерційного та культурно-
мистецького змісту з двох причин. Перший - досягнення економічної вигоди, а 
другий - підкреслення ідентичності місця та пропаганда його символічних та 
культурно-історичних цінностей.  

В аналізованих випадках відзначений значний ступінь туристичної 
організації та презентації культурної спадщини. Дослідження показує, що сама 
адаптація повинна відбуватись відповідно до політики управління об’єктом 
спадщини та стандартних загальновизнаних заходів з охорони та збереження 
культурної спадщини, які активно підтримуються країнами ЄС.  
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Аннотация 
Коротун Ирина Вадимовна, Доктор архитектуры, профессор кафедры 

архитектуры и охраны Всемирного наследия ЮНЕСКО, Черновицкий 
национальный университет имени Юрия Федьковича. 

Баланюк Юлиана Сергеевна, кандидат полит. наук, ассистент кафедры 
архитектуры и охраны Всемирного наследия ЮНЕСКО, Черновицкий 
национальный университет имени Юрия Федьковича. 
Повторное использование объектов недвижимого культурного наследия с 
адаптивными элементами, как средство сохранения и популяризации 
В статье освещается процесс приспособления и охраны недвижимого 

культурного наследия. Культурное наследие само по себе является уникальным 
и незаменимым богатством и ресурсом. Его защита, а также использование, 
должны рассматриваться в процессе планирования устойчивого городского 
развития,  применяя ограничения в использовании объекта, с целью сохранения 
этого богатства для будущих поколений в максимально аутентичном виде. 
Вместе с тем следует учитывать тот факт, что для  удовлетворения 
современных социальных нужд, большинство объектов культурного наследия 
изменили свое предназначение, поэтому критичное осмысление повторного 
использования застроенной культурной среды имеет особую актуальность. 
Использование недвижимого культурного наследия для современных целей, его 
обновление, приспособление, устойчивое развитие сегодня представляет 
большой вызов для архитекторов, градостроителей и соответствующих служб 
охраны. Применение мер технической защиты окружающей среды культурного 
наследия может обеспечить ее сохранность для длительного существования, 
однако европейская практика, исследована в данной статье, доказывает, что 
только путем постоянного грамотного использования зданий объекта можно 
достичь лучших результатов по сохранению и содержанию памятника. 

Ключовые слова: недвижимое культурное наследие; ЮНЕСКО; адаптация; 
превентивные методы; повторное использование; популяризация.  
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The article highlights the process of adaptation and protection of immovable 
cultural heritage. Cultural heritage is an exclusive and irreplaceable property and 
source, and its preservation, as well as its use, must be considered within a process of 
sustainable urban development planning, creating all the boundaries connected with 
its use in order to transfer this treasure to future generations in a way that preserves 
its authenticity. Although, since ancient times, the built environments have changed 
their purpose to fit modern social needs in a rather pragmatic way. The use of 
immovable cultural heritage for contemporary purposes, or its renovation and 
adaptation, today presents a great challenge for architects, urban planners, and 
relevant protection authorities. The application of technical protection measures on 
cultural heritage built environment can guarantee their conservation with a limited 
lifetime, but for long-term existence and ensuring protection it is more satisfactory if 
they have some modern socially justified use. One of the models of restoration and 
adaptation of immovable cultural heritage is the model of adaptive reuse, also known 
as renovation or conversion. The model implies a functional transformation of a 
building or group of buildings through the adaptation of its inherited physical 
construction. Based on the assumption that the main purpose of adaptive reuse of 
immovable cultural heritage is its regeneration and adaptation, as well as creating of a 
positive reputation, economic growth and promotion of a site, , this article considers 
the effects and benefits of new purposes that have been reached in the process of 
adaptation of the inherited built environment through analysis of three European 
fortifications - Hohenwerfen (Austria), Liubliana Castle (Slovenia) and Carcassona  
(France). In addition, the paper discusses preventive conservation methods for the 
restoration and adaptation of this type of properties and heritage in Germany.  

Today, the building of the Residence of Bukovinian and Dalmatian 
Metropolitans in Chernivtsi is used as the main building of Chernivtsi National 
University named by Yuriy Fedkovich. So, the model of reusing has been practicing 
her since 1875. But the building didn’t need any adaptation or intervention after its 
original destination. But after including the building of Residence into the UNESCO 
World Heritage List, some reorganization issues, connected with tourist 
infrastructure, became especially relevant. Therefore, study the positive European 
experience is actual for such type of heritage, where this adaptation process is 
extremely necessary. 

Keywords: immovable cultural heritage;UNESCO; reuse; adaptation; preventive 
methods; popularization. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КОЛОРИСТИКИ 

ІНТЕР’ЄРУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 
ХУДОЖНИКІВ-ДИЗАЙНЕРІВ 

 
Анотація: в статті досліджуються основні естетичні можливості 

колористики інтер’єру. В результаті аналізу визначено основні умови 
естетичного впливу колористики інтер’єрного простору. Проаналізовано 
взаємозв’язок кольору, при зоровому сприйнятті, з фізіологічними, 
психологічно-асоціативними реакціями та емоційними відчуттями. Враховано 
важливість суб’єктивного розуміння кольору – колірні переваги і питання 
колірної культури. Визначені асоціативні можливості кольору, як засоби 
емоційного, естетичного, а також символічного впливу. В результаті, 
розроблено та запропоновано основні естетичні можливості колористики в 
інтер’єрі, які складаються з логічно-послідовних етапів, кінцевою метою яких 
являється реалізація колористичного проекту інтер’єру, що є необхідним в 
навчальному процесі підготовки фахівців художників-дизайнерів для їх 
майбутньої професійної діяльності. 

Ключові слова: естетичні можливості колористики; колір; інтер’єр; 
професійна підготовка художників-дизайнерів.  

 
Постановка проблеми та аналіз досліджень. Загальне колірне рішення – 

це один із засобів естетичного впливу навколишнього середовища, яке здатне 
бути джерелом краси, захоплення, натхнення, збудження, що може підкорятися 
«законам краси» в дизайні. Згідно визначення, естетичний вплив – це оцінка 
дійсності з огляду на прекрасне, пов’язана з потребою людини бачити 
навколишнє середовище прекрасним і досконалим [7, с. 299]. Естетичні 
можливості впливу колористики в інтер’єрі безпосередньо пов’язані з методами 
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дизайну внутрішнього середовища і є одним з інструментів у професійній 
творчості художника-дизайнера [8]. 

Знання законів і можливостей колористики, доцільність використання 
колірного рішення, особливо важливе для художника-дизайнера у процесі 
проектування інтер’єру. Враховуючи, що загальна колористика інтер’єрного 
середовища повинна мати ознаки цілісності і закінченості та потребує 
комплексного підходу, необхідно вирішувати низку композиційних завдань, де 
за допомогою кольору можна створити психофізіологічний комфорт у 
приміщенні. Відповідно, оволодіння теоретично-практичними навичками в 
формуванні колірного середовища – це необхідна складова підготовки 
художників-дизайнерів з метою створення для людини гармонійного оточення, 
візуально-психологічного комфорту в досягненні його естетично повноцінної 
досконалості. 

Мета статті – визначити основні естетичні можливості колористики в 
інтер’єрі з метою застосування їх у навчальному процесі підготовки 
художників-дизайнерів. 

Основна частина. Гармонія колірного рішення, отримана в результаті 
поєднання кольорів, утворює єдине колористичне просторово-колірне поле, 
здатне сформувати естетично повноцінний колорит приміщення – гармонію 
штучного середовища, що не викликає роздратування. Відчуття комфорту і 
затишку одночасно вирішує завдання стимульованого ефекту кольору, 
поліпшує настрій, створює душевну гармонію [1; 3; 9; 11]. Водночас, необхідна 
доцільність у формуванні гармонійної колористичної структури середовища 
житлового простору людини, тому що естетичний вплив інтер’єрного простору 
складається із загальної органічної і художньої єдності та узгодженості, яка, в 
першу чергу, залежить від відчуття однорідності загальної поліхромії.  

Умови естетичного впливу колористики інтер’єрного простору залежать від 
обраного функціонального типу інтер’єру, заданого масштабу, композиції 
простору, загального колориту, геометричної площини й обсягів, освітлення, 
фактурних якостей матеріалу, гармонізації кольору поверхні використовуваних 
матеріалів, взаємозв’язку структурних елементів і форм в інтер’єрі, 
інформативних можливостей кольору [5; 6; 11]. Безладне використання 
різноманітних кольорів викликає відчуття неспокою, монохромність призводить 
до монотонності і викликає ефект нудьги. Для вирішення завдань колористичного 
оформлення простору, в першу чергу, потрібні знання властивостей кольору, 
пов’язаних з оптичними, фізіологічними, психологічними й емоційними законами. 
На практиці вплив таких властивостей тісно переплітається. Потрібно зазначити, 
що за майстерного творчого використання колористичної композиції можна 
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підсилити ефект емоційного сприйняття, що, у свою чергу, залежить від 
професійного і культурного рівня митця (рис. 1).  

 

 

Рис. 1.Умови естетичного впливу колористики в інтер’єрі 

 
Характеризуючи фізіологічні реакції людини на загальну колористику, 

художнику-дизайнеру необхідно встановити основні властивості кольорів, як вони 
відрізняються один від одного, пам’ятати, що кожному кольору властива своя 
емоційна функція, яка залежить від психологічно-асоціативного сприйняття 
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кольорового середовища реципієнтом. Тут потрібно згадати і про ступінь 
зацікавленості реципієнта отриманою інформацією – просторовим оточенням, яке 
безпосередньо залежить від чуттєвого сприйняття [13]. Під час вирішення 
проблеми суб’єктивного сприйняття колористики потрібно враховувати колірні 
переваги – вибірковість щодо будь-якого кольору або групи кольорів [11]. 

Одним з аспектів естетичного розуміння кольору є питання колірної 
культури, яка характеризується системою колірних традицій, «колірної мови», 
взаємозв’язком з духовною культурою народу, нації та соціальної групи окремої 
людини [3; 11]. Варто зауважити, що питання філософсько-естетичного розуміння 
кольору було започатковано ще великим Й.-В. Гете [2].  

Вирішуючи колірну гаму кожної кімнати, потрібно виходити із загального 
композиційного колірного рішення інтер’єру всього помешкання, враховувати, що 
колір – сильний засіб впливу на людину. Відомо, що інформація, яку отримують 
під час сприйняття, відкладається на рівні підсвідомості [12; 16]. Відповідно 
гармонію кольору в приміщенні житла можна досягати тільки з урахуванням усіх 
елементів інтер’єру. У кінцевому підсумку колір в інтер’єрі повинен викликати 
оптимальний психологічний стан людини, відчуття позитивних емоцій.  

Естетичні можливості колористики, що складаються з різноманітних 
ефектів впливу кольору і можливості керувати ними – є основою для 
художника-дизайнера в рішенні поставленого творчого завдання, досягненні 
потрібного емоційного сприйняття (естетичного хвилювання, відчуття 
прекрасного, естетичних цінностей), а також загальної закінченості твору. Щоб 
уникнути випадковостей і помилок в рішенні творчого задуму і досягнути 
виразності загальної композиції, необхідно керуватися певною системою 
організації інтер’єрного середовища, в якому, крім функціонально-
конструктивних і композиційних якостей, а також психофізіологічних факторів, 
на одне з перших місць ставлять асоціативний лад, який виникає під час 
сприйняття загального інтер’єрного простору [4]. Для цього ще на початкових 
етапах проектування використовують асоціативні можливості кольору, 
особливості його емоційного, естетичного, а також символічного впливу. 
Колірні асоціації можуть викликати спогади і пов’язані з ними емоції, образи, 
психологічні стани [13]. Слід враховувати, що потрібні асоціації створюються 
за допомогою відповідних композиційних прийомів і формуються, перш за все, 
через поліхромне виявлення колористичних особливостей цілого простору з 
його асоціативними можливостями (важкий, легкий, холодний, теплий, тощо). 
Також поліхромія здатна не тільки посилювати образні асоціації, й самостійно 
створювати їх, тим самим визначати образну характеристику інтер’єру [15]. 

Визначені основні естетичні можливості колористики в інтер’єрі допомогли 
розробити логічно-послідовні етапи у реалізації колористичного проекту 
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інтер’єру, які необхідні в навчальному процесі підготовки фахівців за 
спеціальністю 022 «Дизайн» з дисципліни «Дизайн-практикум. Колористика в 
інтер’єрі» (кафедра «Дизайн», архітектурний факультет КНУБА), а також для їх 
майбутньої професійної діяльності: 

1. Вирішення творчої концепції та образу інтер’єру: використання власної 
образно-асоціативної мови під час створення художнього образу на основі 
порівняння різних явищ, предметів, якостей; формування образу з максимальним 
ступенем узагальненості; створення умовної узагальненої цілісності, лаконічного 
розкриття образної виразності. 

2. Комплексне вирішення колористичного рішення інтер’єру; 
застосовування базових знань з колористики; використання образно-
асоціативної, стилістичної та пластичної мови, системи композиційних 
принципів, візуальної організації форм і простору; формування цілісності, що 
синтезує якості функціональності. 

3. Врахування емоційного впливу кольору на людину; рішення загальної 
композиції на заданні емоційні асоціації, які будуть відповідати обраному типу 
інтер’єру: а) позитивні (веселі, приємні, бадьорі тощо); б) негативні (сумні, в’ялі, 
нудні, трагічні); в) нейтральні (спокійні, байдужі, врівноважені); урахування 
колірних  сполучень, які розраховані на певний емоційний стан. 

4. Створення виразності і визначення її утилітарності та функціональності, 
доцільності: визначення розташування, масштабності, обзору у колористичному 
просторі інтер’єру; відповідність загального зовнішньому вигляду інтер’єру 
змісту та ідеї, з урахуванням комфортності, функціональності, естетичних 
властивостей колористики. 

Висновки. Визначні основні естетичні можливості колористики в інтер’єрі 
і розроблені на їх основі етапи у реалізації колористичного проекту 
колористики інтер’єру можуть бути корисними у творчій праці художника-
дизайнера, за допомогою яких можна досягнути найбільшої виразності, 
цілісності сприйняття в розкритті творчого задуму, створити певний образ та 
відповідну атмосферу для перебування людини в інтер’єрному середовищі з 
метою досягнення візуального комфорту реципієнта (потрібного ступеня 
фізіологічного, психологічного й естетичного задоволення). 

Перспективи подальших досліджень. Найбільш актуальними питаннями, 
стосовно специфіки нашого подальшого дослідження є психофізіологічна 
реакція людини на колір, пов’язана з різними асоціаціями – кольорове 
сприйняття, відчуття і почуття, символіка і семантика кольорів, які можуть 
викликати спогади і пов’язані з ними емоції, образи, певний психологічний 
стан. Також одним із вагомих чинників для художників-дизайнерів у процесі 
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вирішення колористичних завдань в інтер’єрі є знання особливостей 
емоційного впливу кольорів. 
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Аннотация 

Пилипчук Оксана Дмитриевна, к.т.н., доцент кафедры дизайна, Киевский 
национальный университет строительства и архитектуры. 

Полубок Андрей Павлович, доцент кафедры дизайна, Киевский 
национальный университет строительства и архитектуры. 
Применение эстетических возможностей колористики в интерьере в учебном 

процессе подготовки художника-дизайнера 
В статье исследуются основные эстетические возможности колористики в 

интерьере. В результате анализа определены основные условия эстетического 
воздействия колористики интерьерного пространства, которые зависят от 
выбранного функционального типа интерьера, заданного масштаба, композиции 
пространства, общего колорита, геометрической плоскости и объемов, освещения, 
фактурных качеств материала, гармонизации цвета поверхности используемых 
материалов, взаимосвязи структурных элементов и форм в интерьере, 
информативных возможностей цвета. Проанализирована взаимосвязь цвета с 
физиологическими, психологически ассоциативными реакциями при восприятии и 
эмоциональными ощущениям. Учтена важность субъективного понимания цвета – 
цветовые предпочтения и вопросы цветовой культуры. Определены ассоциативные 
возможности цвета, как средства эмоционального, эстетического, а также 
символического воздействия. В результате разработаны и предложены основные 
эстетические возможности колористики в интерьере, которые состоят из логически-
последовательных этапов с целью реализации колористического проекта интерьера 
и которые необходимы в учебном процессе подготовки специалистов по 
специальности 022 «Дизайн» по дисциплине «Дизайн-практикум. Колористика в 
интерьере» (кафедра «Дизайн», архитектурный факультет КНУСА), а также для их 
будущей профессиональной деятельности: 1) решение творческой концепции и 
образа интерьера; 2) комплексное решение обшей колористики интерьера; 3) учет 
эмоционального воздействия цвета на человека; 4) создание выразительности 
интерьера и определения его утилитарности, функциональности и 
целесообразности. 
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The Use of the Aesthetic Possibilities of Color in the Interior in the Educational 
Process of Training an Artist-Designer 

The article examines the main aesthetic possibilities of color in the interior. As a 
result of the analysis, the main conditions for the aesthetic impact of the coloristics of the 
interior space have been determined, which depend on the selected functional type of 
interior, a given scale, composition of space, general color, geometric plane and volumes, 
lighting, textured qualities of the material, harmonization of the surface color of the 
materials used, the relationship of structural elements and forms in the interior, 
informative possibilities of color. The interrelation of color with physiological, 
psychological and associative reactions in inflammatory processes and emotional 
sensations has been analyzed. Taken into account the understanding of color - color 
preferences and color culture issues. The associative possibilities of color as a means of 
emotional, aesthetic and symbolic impact have been determined. As a result, the main 
aesthetic possibilities of coloristics in the interior have been developed and proposed, 
which consist of logical sequential stages in order to implement the coloristic interior 
design and which are necessary in the educational process of training specialists in the 
specialty 022 "Design" in the discipline "Design workshop. Coloristics in the interior" 
(Department of Design, Faculty of Architecture of KNUSA), as well as necessary for their 
future professional activities: 1) solution of the creative concept and image of the interior; 
2) a comprehensive solution to the overall color of the interior; 3) taking into account the 
emotional impact of color on a person; 4) creating expressiveness of the interior and 
determining its utility, functionality and expediency. 

Key words: aesthetic possibilities of coloring; Colour; interior; professional training 
of artist-designers. 
 
 
 
 
 
 
 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 
116 

DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.116-127  
УДК 726            Франків Роман Богданович 

доцент кафедри Дизайну та основ архітектури 
Національний університет «Львівська політехніка» 

romanfrankiv@gmail.com  
http://orcid.org/0000-0003-1100-0930 

 
ДО ПИТАННЯ ПРО ІСНУВАННЯ ТА ВИГЛЯД ДАВНЬОРУСЬКОЇ 

ЦЕРКВИ ВОЗНЕСІННЯ У ПЕРЕМИШЛІ 
 
Анотація: у статті узагальнюються матеріали, котрі стосується 

припущення про існування давньоруської церкви Вознесіння на так званому 
«Татарському пагорбі» у Перемишлі. Внаслідок подальших досліджень, 
виявлено матеріали, які дають можливість оцінити його як на основі археології 
самого місця, а також і внаслідок порівняння їх особливостей із практичними 
рисами будівництва Галицької Русі вже відомих сучасній науці.  

Ключові слова: церква; відтворення; Перемишль; давньоруська 
архітектура; Вознесіння; археологія; наскельний храм. 

 
Постановка проблеми. Внаслідок різних причин, архітектура 

давньоруського Перемишля залишається мало вивченою і потребує, 
щонайменше, узагальнення та аналізу матеріалів, котрі вже існують у вигляді 
джерел та археологічних даних. Попередні, навіть досить поверхневі, оцінки 
свідчать, що у період XI-XIV століть, це - одне із столичних міст Галицького 
князівства, мало розвинену містобудівельну структуру та значну кількість 
церков, деталі, щодо архітектури і навіть розташування яких залишаються дуже 
слабо з’ясованими. До одного із таких об’єктів можна віднести храм 
Вознесіння, який ймовірно існував на місці так званого «Татарського пагорба». 
Від часу, коли таке припущення було вперше висловлене, минуло більше 
тридцяти років впродовж яких археологічні дослідження, дали нові дані. Їх 
оцінка, в сенсі підтвердження або спростування локалізації тут сакральної 
споруди давньоруського часу, так і не була здійснена, хоча, характер 
отриманого матеріалу свідчить скоріше на її користь. 

Аналіз джерел та публікацій. Спроби визначити найдавніше призначення 
так званого «Татарського пагорбу» у Перемишлі, активізувались після того, 
коли перші спроби археологічних розкопок поставили під сумнів його 
поховальне призначення. Мірою вивчення об’єкту, стало зрозуміло, що курган 
має природне походження, а в його основі лежить скельна порода, яка була 
досипана відносно невеликим шаром землі. До таких робіт в яких розвіюються 
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численні легенди, а пам’ятка інтерпретується в світлі сучасних даних можна 
віднести розвідку А. Коперського [1], а також частини монографії А. Куниша 
[2, ст. 29-30]. Особливо цінною є серія праць А. Фенчака, в яких він простежує 
достовірну топографію та археографію пам’ятки та, на їх основі, вперше 
висуває думку про те, що в давньоруську добу тут знаходився храм Вознесіння 
[3]. Темі пагорба також присвячена ґрунтована стаття Б. Філарецької, 
опублікована двома роками пізніше [4]. Останні археологічні дослідження 
проведені групою Є. Сосоновської, та їх результати були окреслені, зокрема, у 
публікації розміщеній у колективній монографії «Ранньосередньовічний 
Перемишль» [5]. 

Мета статті. З точки зору наявних джерельних та археологічних 
матеріалів оцінити правдоподібність припущення про існування давньоруської 
церкви Воскресіння у Перемишлі на так званому «Татарському пагорбі», а 
також окреслити її ймовірну архітектуро-просторову структуру. 

Основна частина. Протягом тривалого часу, так званий «Татарський 
пагорб» у Перемишлі сприймався крізь призму переказів та припущень, 
походження яких відносно недавнє. Найбільш поширеними нині є назви, що 
з’явились лише у ХХ ст. – «копєц Татарський» («Kopiec Tatarski») у 1917 році 
[6] та «копєц Пшемислава» («Kopiec Przemyslawa») у 1932 [7]. Назва 
«Татарська гора» згадана вперше у 1852 році. До цього періоду ім’я пагорбу 
весь час було пов’язане із словом «Вознесіння», різні варіації якого 
зустрічаються у історичних документах. У 1417 році «Wneczenie» [8, ст. 74], 
«Wsnesenie» [8, ст. 80], так само у 1418 [8, ст. 92] тощо. Очевидно, назва зазнає 
різних деформацій у виконанні іноземних авторів (найчастіше німецькомовних 
поселенців). Так, наприклад, у домініканському архіві Ярослава у записі за 
1576 рік використовується слово «Rozniesienie» [9]. За всіма цими словами, 
однак, ховається первинна назва «Wozniesiene» («Mogila na Wozniesieniu») [10]. 
У 1534 році на цьому місці вперше згадана римо-католицька каплиця 
св. Леонарда, зведення якої А. Куниш пов’язує із традицією принесеною 
німецькими колоністами [2, ст.142]. Однак і далі, назви, що походять від 
ієротопоніма «Вознесіння» продовжували переважати. 

Оскільки лінгвістична основа слова має безумовне руське або церковно-
болгарське походження (відповідний польський термін звучить як 
«Wniebowstąpienie») та зустрічається вже на початку XV століття, можна не 
сумніватись, що така назва існувала ще у добу Рюриковичів.  

Залишається, однак питання кореляції ієротопоніму «Вознесіння» із 
місцем до якого воно застосоване. В ширшому контексті це може бути все 
узгір’я, що здіймається над містом, а у вужчому сам пагорб. Якщо назва, 
гадано, походить від храму, який тут знаходився, то він мав отримати свою 
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локалізацію внаслідок археологічних досліджень. Перші (підтверджені з 
джерел) тут проводились Т. Жебравським та відразу після нього 
Щ. Раціборським у 1869 році. Вже тоді на пагорбі знайдено численні людські 
кості, цвяхи і дерев’яні елементи, які Жебравський трактував я сліди трун. 
Оскільки на той момент вважалось, що пагорб може бути поховальним 
курганом Атілли, для дослідників було важливо досягнути дна, де, за їхніми 
сподіваннями, мала б знаходитись поховальна камера чи саркофаг. Розкопуючи 
«колодязь» від вершини в глибину дослідники, крім людських кістяків, 
знайшли уламки цегли схожої на використану у капличці, яка тоді ще стояла у 
східній частині пагорба, а згодом каміння, під яким знаходилась тверда скеля з 
щілинами. Так вперше в сучасній науці було встановлено, що пагорб не є 
класичним насипним курганом, а скелею покритою зверху антропологічним 
шаром [11] (рис.1.), практично ті ж результати отримав і Раціборський.  

 

  
 

Рис. 1. Природні та 
насипні шари пагорба на 
малюнку Т. Жебравського 
1882 р. 

Рис. 2. Кераміка 
давньоруського часу, виявлена 
під час розкопок 1997 р. (за 
Є. Сосновською) 

Рис.3. Розташування 
«Татарського» пагорба, 
форту XVI та дитинця на 
рель’єфі. 

Оскільки в давньоруську добу, після масового поширення християнства, 
поховання були тісно пов’язані із сакральними спорудами, саме їх наявність 
могла служити ознакою шуканого місця. Такого роду матеріали, а саме 
фрагменти костей, були знайдені на самому пагорбі, крім двох згаданих вище 
дослідників, також і А. Кунишем, котрий проводив тут наступні за чергою 
розкопки у 1958 році. На думку Фенчака, однак, шари в яких були знайдені 
людські кості, були насипані з розміщеної поряд ділянки [3]. Відтак, цвинтар 
середньовічної доби існував коло самої «могили на Вознесінні», або навколо 
неї.  

Хоча такі дані можуть вказувати на місце та присвяту храму, який 
знаходився на одній із найвищих точок Перемишля, вони однак, потребують 
додаткової аргументації. В цьому сенсі важливими виявились розкопки, 
проведені тут у 1997 році групою дослідників на чолі із Є. Сосновською. Вони 
дозволили дещо точніше окреслити контури природної скелі, яка лежить в 
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основі пагорба, а також однозначно ствердити факт людської діяльності тут в 
давньоруський період. Відповідно до аналізу отриманих результатів, виявилось, 
що скеля здіймалась з західного боку і спадала до сходу, з боку якого була, ще в 
давньоруську добу дописана шаром ґрунту. В даному місці знайдено уламки 
посуду (Рис. 2) та ознаки вогнищ [5, ст. 356]. Наявність посуду була характерна 
для поховань руської доби, але тут, на насипному ґрунті, вона, скоріш за все, 
свідчить про постійне проживання невеликої групи людей. Після польсько-
угорського завоювання Галицької Русі, ця частина була досипана ще більше, 
від чого на вершині пагорба утворилось горизонтальне плато. З північного і 
південного сторін пагорба, насип над скелею було здійснено так само пізніше. 

Ці факти свідчать про те, що в добу коли Перемишль входив до складу 
Галицької Русі, Вознесенський пагорб мав вигляд продовгуватої природної 
скелі, що спадала в східному напрямку із прилеглим цвинтарем та невеликою, 
насипаною із сходу, вузькою жилою ділянкою. В рамках цієї картини, що 
ґрунтується на археологічних матеріалах, однак, ще неможливо сказати, що 
знаходилось на вершині скелі, чи була це сакральна споруда, міліарна чи 
сигнально - сторожового характеру.  

Хоча, більш ясно, на це питання можуть відповісти лише подальші 
розкопки, вже зараз існує багато матеріалу, який дозволяє висловити 
міркування з цього приводу. Перш за все, археологічні дані не надали чіткого 
підтвердження припущенню про язичницьке використання пагорба (ймовірно 
ще в до-руську добу). Найдавніший виявлений шар відноситься до ХІ століття. 
Ідея розглядати Вознесенський пагорб як язичницьке капище була висловлена з 
огляду на ототожнення його із згаданим у лавних книгах міста «Несником». 
Френчак, висловив думку, що ця назва пов’язана із приношеннями, які 
складали тут, як частину язичницьких релігійних обрядів [12, ст. 50]. Проте, з 
чотирьох згадок цієї назви власне «Несник» («Nesnik») використано лише раз у 
1437 р. (Item lohannes Sanoczky resignauit agrum Andree rimar, medium laneum, 
qui iacet retro Nessnik monte) [8, ст. 241] інші три рази використовується слово 
«Нессік» («Nesik»). У 1408 році (Item Andreas Primislowicz resignavit pratam 
circa Nessik, vulgariter schurowo, Pechno Schakwicz iudicio bannito) [8, ст. 22], 
1437 (Item Hanus cromer resignauit medium laneum agri Hanus Schramel, qui iaczet 
sub monte Nessik) [8, ст. 239], 1438 (Item Climco de Nerepca resignauit agrum 
Vlmano. qui ager iacet sub monte Nessik) [8, ст.251].  

Важливим є також спостереження Фенчака про те, що коло пагорба 
знаходилось місце, котре носило назву, з явно руським звучанням, Корогодище, 
тобто пункт де завершувалась релігійна хода [12] (традиція якої існувала до 
1831 р., коли була перенесена на комунальний цвинтар [11, ст. 89] і інерційно 
навіть пізніше) і мало ймовірно, що релігійна хода, до місця, яке мало релігійну 
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назву і де розташовувався цвинтар, могла мати своїм кінцевим пунктом 
сторожову вежу чи сигнальний пункт сповіщення про небезпеку. 

З точки зору уявлень про характер споруди, що могла розташовуватись на 
Вознесенському пагорбі у Перемишлі в давньоруську епоху, важливим є 
порівняння відкритих археологічних шарів, хронології наступної будівельної 
діяльності та характер конфігурації пагорба. Відомо, що невелика каплиця св. 
Леонарда (згодом втрачена), згадана у 1534 році та розміщена на зображенні 
1617 року, була дерев’яною [13]. Коперський також говорить про її 
фундаменти, відкриті у 1958 року, як виконані із каменю та цегли на розчині. 
Такий тип, до того ж з включенням цегли не є характерним для дерев’яних, тим 
більше невеликих споруд. Варто, однак, зазначити, що в оригінальних 
матеріалах Куниша, який здійснював дослідження, відсутня локалізація 
розкопів та рисунки. Ймовірно, під залишками фундаменту мались на увазі 
матеріали аналогічні знайденим згодом Сосновською, яка в процесі розкопок 
1997 року виявила, що насип на скельній породі з північного та південного 
боку містив цегляну крихту, розчин і пісковик. Жебравський стверджував їх 
ідентичність з цеглою круглої (другої за чергою) каплички, що стояла тут до ІІ 
Світової війни, відтак ці матеріали пов’язані з її будівництвом, а отже є досить 
пізніми. 

Для того, щоб перейти до оцінки припущення про існування на пагорбі 
давньоруського храму Вознесіння, варто спочатку розглянути версію про 
сторожовий чи сигнальний пункт, яку було висунуто як Раціборським так і 
Сосновською. Раціборський зокрема писав: «копець, безсумнівно, був місцем 
яке давніше служило для розміщення сторожі, котра подавала сигнал при 
наближення ворога» [4]. Сосновська також пише про те, що «з огляду на значне 
віддалення на місцевості» його можна розглядати «як місце для надання 
світлових знаків, за допомогою яких відбувався контакт із городáми, котрі 
знаходились коло Перемишля» [5, ст.356]. Як видно обидва автори дещо по 
іншому трактують сигнальну функцію пагорба. Перший як місця повідомлення 
міста про небезпеку, яка наближається, а друга як засіб, за допомогою якого 
саме місто спілкується із сусідніми населеними пунктами.  

Щодо припущення Раціборського, то не дивлячись на категоричність 
висловлювань автора, характеристика місцевості свідчить про інше. 
«Татарський пагорб» не має зручного візуального контакту із дитинцем, 
оскільки знаходиться на протилежному схилі горбо-гірного хребта, вершина 
якого якраз і могла служити найкращим місцем огляду. Саме на цій вершині, на 
найвищій точці, де в ХІХ столітті був побудований Форт № XVI Перемиської 
фортеці, не лише наявний візуальний контакт з дитинцем, але і відкривається 
повний всебічний огляд околиць міста, в той час які із «Татарського пагорба» 
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лише їх південно-східна половина. З цієї ж самої причини, саме курган на місці 
пізнішого Форту № XVI, був і найоптимальнішим місцем подавання сигналів 
навколишнім населеним пунктам, оскільки його могли найкраще бачити всі 
околиці, а не лише їх частина. Варто зазначити і те, що відстань від дитинця до 
пагорба на місці Форту XVI значно коротша (800 метрів по прямій), ніж від 
дитинця до «Татарського пагорба» (1170 метрів по прямій). Наявність же двох 
пунктів із однаковими сигнальними функціями на відстані ~ 400 метрів один 
від одного видається мало ймовірною. 

Крім того, не зрозумілим залишається причина, в зв’язку з якою, коло 
сигнальної вежі здійснювались поховання в тому числі і дітей. Хоча можливо 
припустити, що цвинтар тут існував під час функціонування першої каплички 
св. Леонарда, однак наявність шарів XI – XIII століть свідчать і про його 
давньоруську ґенезу.  

Сама капличка св. Леонарда також є фактором, який підважує припущення 
Раціборсього та Сосновської. Видається не логічним, що у XV – XVI століттях, 
коли місто переживало часті напади татар та волохів (Хаузер нараховує їх коло 
10), функція оповіщення, якраз з найнебезпечнішого східного напрямку, стала 
не потрібною. 

Важливим є також питання про те чому каплиця св. Леонарда з’явилась 
саме в цьому місці – на кілометровій відстані від найближчої лінії міських 
мурів? Для відповіді на це запитання варто звернутись до розгляду 
особливостей встановлення латинократичного правління у Галицькій Русі після 
її польсько-угорського завоювання. Концепція поведінки ново-твореної 
латинської релігійної мережі базувалась на буллах папи Григорія ХІ з 1372 та 
1375 років. В них накреслено розуміння вже існуючої православної мережі, як 
історичної, однак такої, що потребує «виправлення» [14]. На місці це означало, 
що латинський клір розглядав існуючі православні будівлі як належні їм, з яких 
треба усунути ознаки східної традиції. Фактично, у Галичині папа запропонував 
повторити ту саму модель, яка була застосована щодо візантійських території 
захоплених у 1204 році внаслідок Четвертого хрестового походу [15].  

Внаслідок цього, багато римо-католицьких монастирів розташувались на 
місці давніх руських храмів, які були або пристосовані до потреб західної 
літургії, або (згодом) замінені на нові. В першу чергу це стосувалось 
найбільших міст краю, які стали місцем оселення німецьких та інших 
колоністів. В самому Перемишлі, така «конверсія» відбулась із цілим рядом 
церков: св. Петра, св. Миколая, двох храмів, які ймовірно мали присвяти св. 
Онуфрію та Филипу, а також головного кафедрального собору св. Івана на 
дитинці. Всі вони, або були переобладнані під римо-католицькі костели, або 
замінені ними. В зв’язку із цим, цілком можливо, що і каплиця св. Леонарда в 
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такому віддаленому місці з’явилась тому, що там вже існувала якась сакральна 
споруда руського походження. 

Який архітектурно-просторовий характер могла мати така споруда? В 
першу чергу, варто виходити з того, що початково, пагорб мав вигляд скелі, яка 
в давньоруську епоху лише частково була досипана з південного боку – як про 
це свідчить матеріал з розкопок Сосновської. Якщо будівля не мала за основну 
функцію сигнально-сторожову, а також не була включена, через свою 
віддаленість у систему міських храмів, найбільш ймовірним варіантом її 
використання є обслуговування потреб монашої кеновії. Таким чином тут 
склався невеликий наскельний монастир, який, згодом був поширений на схід 
через досипання тут ґрунту і облаштування житлово-господарської зони. 
Внаслідок цього вершина пагорба набула витягненої форми, розширеної із 
заходу (місця входу до храму) і звуженого до сходу. Можливо також, що такий 
насип покращував оборонні можливості і робив монастир менш приступним з 
цього боку. Земляні роботи на пагорбі, крім того, здійснювались для засипання 
щілин у скельній породі, які були виявлені Жебравським та Раціборським. 
Варто, однак, припускати, що при наявності тут наскельного монастиря, деякі з 
цих щілин могли використовуватись для монтажу дерев’яних конструкцій, а 
деякі мали бути виконані вручну, хоча таких обидва дослідники не знайшли. 
Наскельні дерев’яні комплекси різного масштабу були характерною рисою 
архітектури Галицької Русі. За своїми просторовими та функціональними 
характеристиками найбільш близький до перемиського може бути наскельний 
сакральний комплекс у Підкамені реконструйований М. Рожком [16] (Рис. 4).  

 

  

Рис.4. Реконструкація 
насекльного скарального 
комплексу давньоруського 
часу у Підкамені, Львів. обл. 
(за М. Рожком). 

Рис.5. Схема гіпотетичного укладу Вознесенського 
пагорбу в давньоруську добу: 1 – скельна основа,  
2 – насип давньоруського часу, 3 –сакральна споруда,  
4 – житлово-господарська зона; 5 – сучасний контур 
«Татарського» пагорбу. 

Якщо вірно є гіпотеза Фенчака про тотожність Вознесенського пагорбу із 
горою «Несник» та походження цієї останньої назви від язичницького 
санктуаріуму, можна зробити висновок, що, з огляду на відсутність шарів 
давніших за ХІ століття, він коротко існував в часи, коли обидві релігії - 
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язичницька та християнська, ще існували паралельно. Монастирський комплекс 
тут виник, як наслідок перемоги нової релігії, а життя монахів на місці 
колишнього поклоніння ідолам («бісам»), як їх особливий духовний подвиг. 

В такому контексті знайдені в давньоруських шарах фрагменти дерев’яних 
конструкцій та каменю, можуть бути інтерпретовані як залишки існуючої тут 
сакральної будівлі. Вона існувала на найвищій скельній частині (із заходу) та 
входом була обернена до ширшого торця. Вже тоді тут проводили часткову 
засипку виступаючої породи для усунення щілин і вирівнювання поверхні. Далі 
на схід знаходився уступ вниз, на якому, на насипному ґрунті знаходились 
житлово-господарські приміщення (Рис.5). Комплекс міг захищати частокіл, як 
на самій вершині так і навколо пагорба, де також виник цвинтар. Релігійні 
походи, які могли починатись як язичницькі набули християнського змісту. 

Після польсько-угорського завоювання Галицькою Русі та «конверсії» 
новопосталою римо-католицькою єпархією давніх руських храмів, 
монастирський комплекс був трансформований у заміську дерев’яну каплицю 
св. Леонарда, тут могла далі тривати традиція поховань і процесій 
переосмислених переселенцями із Заходу в дусі своїх традицій. За не 
з’ясованих обставин, ймовірно внаслідок військових дій чи природних 
факторів, каплиця Леонарда припиняє своє існування. Згодом, над місцем де в 
давньоруську епоху знаходився житлово-господарський сектор, було додатково 
насипано ґрунт і на ньому зведено муровану з цегли невелику капличку 
ротондального типу. Протягом цих періодів, а також облаштування укріплень 
Перемиської фортеці. рельєф пагорба продовжував зазнавати змін. 

 
Висновки 

1. На основі аналізу та систематизації джерельного та археологічного 
матеріалу узагальнено коло аргументів, котрі свідчать на користь припущення 
про існування на місці так званого «Татарського пагорба» у Перемишлі 
давньоруської церкви Вознесіння. Такими аргументами є: ономастичний 
(історичне домінування назви Вознесіння та похідних від неї за даною 
місцевістю), некропольний (наявність слідів прицерковного цвинтаря), 
ритуальний (давня традиція релігійних процесій, що завершувались тут), 
конверсійний (існування тут у XVІ – XVII століттях рим.-кат. каплиці св. 
Леонарда може бути пов’язана із практикою трансформації латинських храмів 
із руських),  

2. На основі аналізу топографічного та археологічного матеріалу 
окреслено ймовірний уклад Вознесенського пагорбу в давньоруську добу. 
Церква могла бути головною спорудою невеликого монастирського комплексу і 
знаходилась на найвищій скельній частині із заходу та входом була обернена до 
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ширшого торця. Частково скелю засипали землею для усунення щілин і 
вирівнювання поверхні. Далі на схід розташовувалось пониження, на якому, на 
насипному ґрунті, знаходились житлово-господарські приміщення. Комплекс 
міг захищати частокіл, як на самій вершині так і навколо пагорба, де також 
виник цвинтар. 
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Аннотация 
Франкив Роман Богданович, кандидат архитектуры, доцент кафедры 

Дизайна и основ архитектуры, Национальный университет «Львовская 
политехника».  
К вопросу о существование и виде древнерусской церкви Вознесения в 

Перемышле 
В статье обобщаются материалы, касающиеся предположения о 

существовании древнерусской церкви Вознесения на так называемом 
«Татарском холме» в Перемышле. Археологические и архивные материалы, 
которые постепенно появлялись с XIX века, стали источником многочисленных 
гипотез и догадок, которые сужались и уточнялись по мере получения новых 
знаний, прежде всего благодаря археологическим раскопкам. В 1986 году, 
впервые, было выдвинуто предположение, что на месте «Татарского холма» 
могло располагаться сакральное сооружение древнерусского периода, времени 
когда Перемышль играл роль одного из главных центров Галицкого княжества. 
В то время, такое предположение, однако, не имело достаточной 
фактологической базы для своего подтверждения. Вследствие дальнейших 
исследований, было выявлено материалы которые дают возможность по-
новому оценить эту гипотезу, не только на основе материалов полученных с 
самого места, а также и в результате сравнения их особенностей с 
практическими чертами строительства Галицкой Руси, которые были 
обнаружены в последние десятилетия.  

Ключевые слова: церковь; Перемышль; древнерусская архитектура; 
Вознесение; археология; воссоздание; наскальный храм. 

 
 
 
 
 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

127 

Annotation 
Frankiv Roman Bohdanovych, PhD, Associate Professor of Design and 

Fundamentals of Architecture Department of Lviv Polytechnic National University. 
On the question of existence and appearance an ancient Rus` church of 

Ascension in Peremyshl (Przemiśl) 
Architectural and urban organization of Przemyśl in the era of Kievan Rus' 

remains a little-studied topic. Significant changes that city has undergone throughout 
history have almost completely leveled the spatial structure of the first centuries of its 
history, when it was the capital, and later, the second most important city in Halician 
Rus'. One of the few covered topics are the identification and localization of religious 
buildings of the X-XIV centuries. Sometimes, data about them is obtained from small 
crumbs of information preserved in medieval sources, as well as in archaeological 
materials.  

The articles summarize the sources and archaeological materials about probable 
existence of ancient Rus` Ascension church on so-called "Tatar Hill" in Przemyśl. On 
their basis it provides arguments on this hypotheses. Such arguments are: onomastic 
(historical dominance of the name of the Ascension and its derivatives in the area), 
necropolic (presence of traces of the churchyard), ritualistic (ancient tradition of 
religious processions that ended here), conversionalistic (existence here in the XVI - 
XVII centuries roman-catholic chapel of St. Leonard may be associated with the 
practice of transformation of Latin temples from old Rus` ones). Additionally, it is 
supported by the practice of building rocky-wooden objects in Нalician Rus', a 
number of which were discovered in the second half of the twentieth century. 

Due to the exceptional location of the hill in terms of survey of the area and 
archaeological material, it was suggested a military nature of its use. However, in all 
the archaeological research conducted here since the nineteenth (and possibly 
eighteenth centuries), no object of military purpose has been found. This is a stark 
contrast, for example, to the archeological material found on Stare Zamchysko Hill 
(or the hill of the Three Crosses), one kilometer to the north-west. 

Probable structure of the Ascension Hill in ancient Rus` times can be outlined as 
such. The church could be part of a small monastery complex and was located on the 
highest rock from the west. The rock was partially covered with earth to eliminate 
cracks and level the surface. Further to the east there was a reduction, on which, on 
the loose soil, there were living quarters. The complex could protect the fence, both at 
the top and around the hill. 

Key words: church; reconstruction; Peremyshl (Przemysl); Old Rus architecture; 
Ascension; archeology; rock temple. 
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НАПРЯМИ СТИЛІСТИЧНИХ ПОШУКІВ ЗОДЧИХ СРІБНОГО ВІКУ НА 
ПРИКЛАДАХ ВІННИЦІ 

 
Анотація: прояви стильових рішень, спрямованих на пошук національних 

засобів виразності, проаналізовано на прикладі архітектурних витворів у 
Вінниці. Стилістичні засоби відбивали три основні парадигми 
самоусвідомлення митців у річищі архітектури модерну:  інтернаціоналістську 
та дві руські – неоросійську й українську. Кожна з парадигм чи їх поєднання 
стали зосередженням певних естетичних переживань і концептуальних втілень 
успадкування культури. Даний аналіз дозволив сформулювати поняття 
естетичного співчуття з теорії творчості. 

Ключові слова: архітектура поч. ХХ ст.; стилі; Вінниця; українське 
національне відродження; теорія творчості; естетичне співчуття. 

 

Постановка проблеми. Природним прагненням самобутності у мистецтві 
обумовлюється, насамперед, його ідейно-естетичне завдання втриматись у 
річищі власної вітчизняної традиції, вибудовуючи змістовні зв’язки з минулого 
через сучасність у майбутнє. Навіть таке міжнародне явище, як архітектура, 
потребує самобутності. Складність утримання національної своєрідності й 
особистого авторства, разом із застосуванням новацій на рівні своєї 
технологічної доби, що часто інтернаціональні й запозичені, для зодчества 
завжди поглиблена різноманітною кон’юнктурою, включно з уподобаннями 
замовника. Однак в умовах національного державотворення, що є актуальним 
культурологічним процесом, надбання відповідних оригінальних засобів 
виразності архітектури й формування її національних особливостей 
залишається нагальним. Відтак вимагається ретельний аналіз тієї архітектурної 
спадщини, серед якої вітчизняне зодчество являє найбільш характерні 
композиційні приклади,– Срібного віку мистецтва, або модерну початку ХХ ст. 
Ця мистецька спадщина вивчена в Україні недостатньо саме з точки зору на 
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естетичні витоки й морфологічні особливості національної архітектури для 
з’ясування можливостей їх сучасного науково-практичного використання. 

Місто Вінниця серед центрів українського національного відродження 
займає особливе місце неформальної столиці історичної Брацлавщини й 
офіційної столиці ліберально-демократичних урядів України на час 
перебування у Києві їх опонентів (у 1919 та 1920 рр.). Вінницька архітектура 
столітньої давності стала об’єктом особливої уваги краєзнавців і 
мистецтвознавців лише від 90-х рр., на тлі здобуття Незалежності й початку 
усвідомлення цих здобутків у якості культурної спадщини. Однак ідейність і 
морфологія витворів, напрями стилістичних пошуків митців значною мірою 
аналітично не детерміновані, зокрема, на вінницьких прикладах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українська теорія та історія 
архітектури й мистецтвознавство володіють значним доробком типологічних 
досліджень вітчизняного модерну. Серед фундаментальних праць виділяються 
монографії В. Ясієвича 1988 р. [19] та В. Чепелика 2000 р. [16], що можуть 
вважатися класичними. 

Протягом двох останніх десятиліть спостерігалось відносне збільшення 
кількості популярних публікацій, зокрема, пов’язаних зі столітніми ювілеями 
різних українських об’єктів або явищ [1; 2]; цікаво, що в популярному ключі 
давалися й оцінки проблемного виміру щодо «втраченої естетики» українського 
архітектурного модерну [13]. Набула відносного поширення також науково-
популярна тематика про окремих видатних митців [1]. Перевиданням нарисів 
(циклу бесід) В. Чепелика було надано додаткового культурологічного 
звучання його імені й ушановано пам’ять як про самого дослідника, так і про 
митців, творчість яких він палко популяризував [17]. Але нами не виявлено 
ґрунтовних наукових публікацій з вивчення українського Срібного віку, у т.ч. 
на прикладах такого центру національного відродження, яким була Вінниця. 

Мета публікації – аналіз напрямів стилістичних пошуків зодчих у річищі 
архітектури модерну на прикладах міста Вінниці, з’ясування парадигматичних 
витоків та вихідної естетико-світоглядної основи стильових вирішень і їх 
можливого значення для сучасної української національної архітектури. 

Основна частина. Напередодні революційних подій в імперії, 
спрямованість яких значною мірою була саме національною, із особливим 
піднесенням від 1900-х рр., повітова Вінниця Подільської губернії 
демонструвала справжній будівельний «бум». Успішності місцевого й 
привнесеного капіталу посприяла зміна поколінь у місцевій владі: 1899 року 
вінничани обрали міським головою лікаря Миколу Васильовича Оводова, який 
блискуче виконував ці обов’язки до березня 1917-го [3; 12]; вже влітку 1900-го 
новообраний голова, прибічник досконалої професійності в усьому, запросив 
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працювати міським архітектором здібного службовця Григорія Григоровича 
Артинова, випускника Санкт-Петербурзького Інституту цивільних інженерів 
[14, с. 63]. Услід Артинову до Вінниці потягнулися підприємливі підрядники, 
будівельні компанії, виробники нових будматеріалів, конструкцій і мереж, 
архітектори та інженери. 

Протягом 1900-х – першої половини 1910-х рр. Вінниця від занедбаного 
містечка без електрики й майже без громадських будівель зробила рішучий 
історичний крок у сучасність: місто одержало нові мости через р. Південний 
Буг (1902), нові вулиці та бульвари, будівлі гімназій, училищ, лікарень, 
народного дому (1902), міської бібліотеки (проект 1904, будівництво 1906-
1907), окружного суду (1909-1912), міського театру (1910), міської думи та 
управи (1911), нові храми, готелі та прибуткові будинки, чисельні особняки 
вінничан, міську електростанцію та електричну мережу із освітленням вулиць 
(1910), міський водогін (проєктування 1904-1912, будівництво 1911-1912) і 
громадський електричний трамвай (1913) [14]. 

Наочними відбитками основних парадигм національного чи, навпаки, 
інтернаціонального самоусвідомлення у Вінниці постали: у «міжнародному» 
дусі віденської Сецесії – особняк відставного капітана, викладача О.М.Четкова 
(1910-1911, із надвірними службами та декоративною огорожею); у 
модернізованому неоросійському, або «нео-рюс», – церква Воскресіння 
Христова на православному кладовищі (проєкт 1902, будівництво 1910); в 
українському народному, або, як тоді говорили у Вінниці, «галицькому» стилі – 
особняк майбутнього діяча УНР лікаря М.А.Стаховського (1914) [8, с. 26]. 
Автором першого твору був київський цивільний інженер В.П. Листовничий 
[9], другого – згаданий міський архітектор Г.Г. Артинов, розробник більшості 
наведених вище вінницьких проєктів початку століття, а третій витвір – 
погоджений Артиновим проєкт художника та архітектора В.Г. Кричевського, 
знаного «піонера» українського стилю [2; 4; 18]. Не можна стверджувати, що 
для архітекторів цих трьох знаменитих вінницьких об’єктів обране 
композиційно-стильове рішення було постійним «штампом» або мистецькою 
ідеєю-фікс. Для інженера та викладача Василя Листовничого особняк 
Олександра Четкова став узагалі єдиним архітектурним проєктом. Григорій 
Артинов практикував із застосуванням різних стилізацій, зокрема, й 
українських народних форм, – про це далі. А Василь Кричевський, хоча й був 
ідеологом «українського стилю», ставився до формотворення доволі 
прискіпливо, критично й усе-таки індивідуально [7]. 

На вінницьких прикладах понад столітньої давності стосовно стильових 
варіацій можна впевнено припускати, що вони підтверджують розповсюджену 
практику: вирішальним було слово замовника. Це логічно випливає із самої 
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природи замовлення – приватного або навіть (чи тим паче) громадського та 
державного. Але при цьому, поза всякими сумнівами, – палке сприйняття 
авторами краси певних форм із відповідними естетичними переживаннями 
назустріч замовленню; простежується й обмін художніми ідеями серед митців 
різних напрямів. 

Особливо явним є взаємне проникнення композиційних уподобань із 
російсько-візантійського й українського стилів у річищі модернізацій, попри 
відмінності їх етнополітичного походження, ідеологічної та естетичної 
складових. Адже культурна спорідненість та територіальна спільність 
обумовлювали спільну долю цих напрямів. Цікаво, що обидві мистецькі течії, 
які за походженням можна об’єднати епітетом «руський», на сторінках фахових 
публікацій і літературних маніфестів ХІХ – поч. ХХІ ст. пройшли, але не 
завершили своє теоретичне становлення. Свідченнями цього є помітна 
неусталеність термінологічних визначень та дискусія, що триває вже понад 
століття з приводу найменувань і перспективи розвитку цих стилів. Орієнтовані 
на давньоруську княжу спадщину художні пошуки, в залежності від контексту 
або конкретного формотворення, називалися і російсько-візантійським, і 
російським, неоросійським стилем [19, с. 13, 14]. А новаторське розроблення на 
українських теренах народних форм та орнаментів іменували і 
«малоросійським смаком», і «українським народним стилем» чи просто 
«українським стилем», і «українським архітектурним модерном» або 
«народностильовою архітектурою», до того ж, із категоричними запереченнями 
одних визначень на противагу іншим [2; 6, с. 368; 7; 16, с. 284; 18; 19, с. 14]. 

На мистецьких ідеологемах по-різному відбилося усвідомлення 
інтелігенцією Російської імперії важливості й спільності спадщини історичної 
Русі. Якщо «нео-рюс», ніби провокуючи ревнощі української Малої (первинної) 
Русі, відтворював давнину часів Київської держави, злету середньовічного 
Суздаля й московського або «Наришкінського» бароко, то «український 
народний стиль» використанням суто сільських «хатніх» і барокових форм 
демонстрував оновлену, навіть іншу культурну самобутність. 

Аналізуючи засоби виразності, застосовані Василем Кричевським для 
архітектурного образу особняка Миколи Стаховського, необхідно виділити 
«фірмові» для цієї стилістики трапецієвидні (шестикутні) отвори вікон і 
вхідних дверей, відповідні отворам форми порталів, покриття ризалітів,  
корпусу будівлі – «хатній дах» та характерну тектоніку піддашкових форм, 
також підвіконні та фризові орнаментації – стінописи й кераміку, вирішені на 
основі народних візерунків (це оздоблення не збереглось і було нещодавно 
відтворене вінницькими художниками засобами кольорового графіті на 
головному фасаді будівлі). Привертає увагу спільність джерел орнаментальних 
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мотивів і для «українського народного» стилю, і для «нео-рюс»: це були 
графічні архетипи давньослов’янських народних вишивок та дерев’яних 
різьблених прикрас. Масовим засобом фланкування отворів, порталів для обох 
стильових напрямів стали модернізовані середньовічні (неороманські) колонки. 
Графіка вишиванок асоціювалася з родоводами, а колонки – з княжими 
палатами й давньою Руссю. 

Мистецькі ідеї, що віддзеркалювали прагнення до національного 
відродження, органічно й показово поєдналися у творчості Григорія Артинова, 
який намагався застосовувати кращі засоби, найновіші будівельні матеріали та 
конструкції і, зрештою, в своїй особі являв об’єднуючу руську традицію. Кожна 
його робота, у залежності від функціонального призначення об’єкта й побажань 
замовника, несла певну модернізацію відповідних стилістичних засобів. 
Збережені архівні кресленики й навіть копії свідчать про зворушливу 
вишуканість графіки з авторським трактуванням певних засобів виразності. Для 
храмів православних це були модернізовані давньоруські й російські форми 
(звичайно, із урахуванням офіційних «синодальних» взірців); для римо-
католицьких каплиць (у додаткових костьолах Вінниця не мала потреби) та 
юдейських божниць – модернізовані готичні, для громадських будівель – 
модернізовані класицистичні ренесансні та барокові, для житла – раціонально 
трактовані романтичні форми, зокрема, й народні українські, а також власне 
міжнародний модерн декоративно-пластичний. Така стилістична диференціація 
не була чимось особливим для творчості одного зодчого, який, у даному 
випадку, художньо відтворював гармонію відповідних традицій, у тому числі – 
навіть традицій політичних. Ті «прикмети національного генія», які від одного 
стилю до іншого переходили в культурі архітектурних запозичень на 
українському ґрунті [6, с. 191], Артинов шанобливо поєднував із уподобаннями 
вінницьких культурних груп. Судячи з його різноманітної архітектурної 
спадщини та поетичних публікацій зодчого 1916-1917 рр. [14, с. 251–262], 
можна бути певними, що Григорій Григорович, попри тривалу службу у 
військовому відомстві, відрізнявся широтою поглядів і вбачав сенс 
національного відродження у культурній свободі. Саме з останньою 
асоціювалося задоволення індивідуальної самобутності. 

Природно, увага до духовних запитів, художніх уподобань і вимог 
замовників найбільш загострювалась у проєктуванні особняків заможних 
вінничан. Таким став дім подружжя Камінських «в галицком стиле» (1914). Цей 
вінницький витвір архітектури, на жаль, не зберігся. Але копії з авторських 
креслеників оригінальної одноповерхової будівлі [5] дозволяють не 
сумніватися в освоєнні Артиновим засобів виразності, на той час уже 
відшліфованих із регіональних надбань архітектури української й польської 
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«закопанської» такими майстрами, як В. Кричевський, О. Сластіон, 
М. Шехонін, О. Лушпинський, С. Тимошенко та інші зодчі місцевих традицій 
на українських теренах [15; 16, с. 288–325]. Свіжість модернізованих форм 
народного зодчества, барвистість і вишуканість керамічних, орнаментальних та 
інших прикрас цією привабливою естетикою переважували враження 
«крамольної» для імперських шовіністів політичної зорієнтованості на тлі 
творення саме таких, національних архітектурних форм діячами українського 
відродження, як-от Сергій Тимошенко [15]. 

Разом із тим помітно, що у Вінниці «галицький» або «український стиль» 
за популярністю серед замовників значно поступався пластичним і 
символістичним формам міжнародного модерну «сецесійного» штибу. Зокрема, 
у творчості Г.Г. Артинова, на тлі пошуків «неонаціональних» (за висловом 
світлої пам’яті Ю.С. Асєєва), незаперечним є домінування класицистичної 
традиції, особливо, в образності для громадських будівель. Модернізація форм 
класичних ордерів із дотриманням ренесансної архітектоніки і, тим самим, 
підкреслювання належності до багатовікового культурного розвитку 
асоціювалися з кращими досягненнями європейської архітектури. 

Цікавим зразком поєднання архітектури інтернаціоналістської – спільної 
європейської – із художнім переосмисленням місцевої традиції є «артинівське» 
рішення для будівлі міської Думи, міської управи та міського банку. 
Запроєктована й збудована протягом одного року (1911), триповерхова 
комфортабельна будівля з головним фасадом модернізованого «великого» 
дорійського ордеру та геральдичними ліпними прикрасами за особливостями 
колірного рішення й інтер’єрів одержала назву «Біла Зала» і, певно, не 
заслужила звинувачень у «нестильній еклектичності», через які цей об’єкт 
культурної спадщини було взято на державний облік пам’яток лише 1992 р. (як 
пам’ятку архітектури місцевого значення «Будинок міської Думи»; щоправда, 
раніше будівлю зараховували до історичних об’єктів через проголошення тут 
Влади Рад у січні 1918) [10, с. 143, 320; 11, с. 139–140]. Але досі майже не 
звертають увагу на той факт, що вінницький давній знак, який «зачепився» на 
гербі міста й, відповідно, на чільних елементах фасаду та інтер’єрів «Білої 
Зали», належить до традиції материкової з хронологічною глибиною, як 
мінімум, тисячолітньою. Ліпні інтерпретації праслов’янських і давньоруських 
геральдичних «гачків» на стінах будівлі Вінницької міської Думи не були 
просто якірними «морськими» (як іноді помилково припускалося). Усе це несло 
важливий символізм у поєднанні з алюзіями на античні форми, що мало 
особливе значення й для самого Артинова, родина якого походила з ніжинських 
греків [14, с. 169–179]. 
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Висновки. В умовах національного самоусвідомлення й суспільних 
зрушень самобутня творчість архітекторів демонструє взірці повноцінної 
стильності. З аналізу витворів архітектури міста Вінниці нами підтверджено, 
що ідейно-естетичними, композиційними й морфологічними джерелами 
української національної архітектури можуть бути відповідні досягнення 
вітчизняних зодчих модерну поч. ХХ ст. 

На прикладах стилістичних пошуків архітекторів Вінниці, що плідно 
працювали на тлі посилення визвольних рухів напередодні національних 
революцій в імперії, виявлено результативні спроби втримати вічні цінності 
змістовної образності на ґрунті взаємодії самобутніх культур і міжнародних 
досягнень, а саме: витвори, що спиралися на три основні парадигми 
самоусвідомлення митців у річищі архітектури модерну – інтернаціоналістську 
й дві руські (неоросійську й українську). 

Наведені парадигматичні основи образності походили з глибоких 
естетичних переживань авторів, їх співчуття певним засобам виразності, що 
відповідали ідейним уподобанням та смакам замовників. Кожна з парадигм чи 
їх поєднання втілювали відповідну концепцію успадкування культури. 

Аналіз прикладів засвідчив визначальне місце самобутніх сенсів, 
сприйнятих естетичним співчуттям, в успадкуванні й розвиткові національної 
культури авторською творчістю. 

Для спадкоємності авторської творчості вихідним є активне естетичне 
співчуття митця – дієве безпосереднє сприйняття краси, що досягнута засобами 
композиційної виразності попередників зі спорідненими авторові ідейно-
художніми сенсами й мотиваціями. У зв’язку з цим є перспективними подальші 
дослідження змістовних сенсів образності й ідей формування спадкоємної 
української архітектури. 
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Аннотация 
Царенко Сергей Алексанрович, кандидат архитектуры, Национальная 

академия руководящих кадров культуры и искусств, доцент кафедры дизайна 
среды Института дизайна и рекламы. 

Направления стилистических поисков зодчих Серебряного века на 
примерах Винницы 

Проявления стилистических решений, направленных на поиск 
национальных средств выразительности, проанализированы на примерах 
произведений архитектуры г. Винница. В стилистических средствах 
отобразились три основные парадигмы самосознания зодчих в русле 
архитектуры модерна: интернационалистская и две руськие – неорусская и 
украинская. Каждая из парадигм или их сочетания стали средоточием 
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определённых эстетических переживаний и концептуальных воплощений 
наследования культуры. Данный анализ позволил сформулировать понятие 
эстетического сочувствия по теории творчества. 

Ключевые слова: архитектура нач. ХХ в.; стили; Винница; украинское 
национальное возрождение; теория творчества; эстетическое сочувствие. 

 
Annotation 

Tsarenko Serhii, PhD in Architecture, National Academy of Culture and Arts 
Management, Associate Professor at the Department of Environmental Design of the 
Institute of Design and Advertising. 

Directions of stylistic searches of Silver age architects on the examples of 
Vinnytsya 

Manifestations of stylistic decisions aimed at finding national means of 
expressiveness are analyzed on the example of architectural works in Vinnytsya. 

Visual prints of the main paradigms of national or international self-awareness 
in Vinnytsya were: in the "international" spirit of the Viennese Secession – the 
mansion of a retired captain, teacher O.M. Chetkov (1910-1911, with outdoor 
services and decorative fencing); in the modernized Neo-Russian – the Church of the 
Resurrection of Christ in the Orthodox cemetery (project 1902, construction 1910); in 
the Ukrainian folk, or, as they said in Vinnytsia, "Galician" style – the mansion of the 
future figure of the UPR doctor M.A. Stakhovsky (1914). 

Artistic ideologues were differently affected by the awareness of the 
intelligentsia of the Russian Empire of the importance and common heritage of 
historical Russia. In addition, on the example of the work of G.G. Artinov, against the 
background of the search for "new-national" (in the words of the bright memory of 
Y.S. Aseev), the dominance of the classicist tradition is indisputable, especially in the 
imagery for public buildings. The modernization of the forms of classical orders with 
the observance of Renaissance architecture and, thus, the emphasis on belonging to 
the centuries-old cultural development was associated with the best achievements of 
European architecture. 

Stylistic means reflected three main paradigms of self-awareness of artists in the 
river of architecture of Modern: internationalist and two of Rus – neo-Russian and 
Ukrainian. Each of the paradigms or their combination became the focus of certain 
aesthetic experiences and conceptual embodiments of cultural inheritance. This 
analysis allowed us to formulate the concept of aesthetic compassion on the theory of 
creative work. 

Key words: architecture of the beginnings XX century; styles; Vinnytsya; 
Ukrainian national revival; theory of creative work; aesthetic compassion. 
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МЕТОДИ ПРИСТОСУВАННЯ ЗАМКІВ ПІД КУЛЬТУРНО-
ТУРИСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ 

 
Анотація: у статті розкрито та виділено методи пристосування замків під 

культурно-туристичні комплекси. Проаналізовано приклади з практики 
пристосування замків Європи, зокрема для культурно-туристичних комплексів. 

Основними методами пристосування замків, що виявлені в результаті 
дослідження, після необхідної консервації і реставрації споруд є наступні: 
музеєфікація, театралізація, міфологізація, адаптація до сучасних потреб тощо. 
Додатковими прийомами ревіталізації, зокрема активізації культурно-
туристичних функцій мають бути: створення готелю на території комплексу 
або біля нього, кафе та ресторанів, улаштування системи доріжок, сходів та 
оглядових майданчиків, замовлення і забезпечення трансформативності збірно-
розбірних конструкцій для проведення фестивалів, використання світлових 
інсталяцій та проекцій на фасадах замків, також важливим є розміщення 
сувенірних та продуктових крамничок, місць для паркування авто. 
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На основі цього досвіду за завданням НСАУ «Конкурс на кращу проєктну 
пропозицію реставрації з пристосування під культурно-мистецький центр 
пам’ятки архітектури національного значення - замку XV - XVII ст. (ох.№481) у 
с. Свірж Львівського району Львівської області» авторами статті було 
розроблено проєкт щодо пристосування замку у м. Свірж Львівської області. 
Таким чином аналітичні дослідження та систематизація європейського досвіду 
впроваджуються у реальне пристосування замку та його інтеграцію у культурне 
життя регіону.  

Ключові слова: реновація; пристосування; нова функція; замок; руїни; 
реконструкція; реновація.  

 
Постановка проблеми. Збереження замкових і фортифікаційних 

комплексів є однією з актуальних проблем збереження культурної спадщини. 
Особливо проблематичним є збереження замків через складність пристосування 
до сучасних функцій, що обмежує можливості їх сучасного використання. 
Досвід Європи демонструє, що вирішення цієї проблеми полягає у визначенні 
нових функцій, що дозволяють пристосувати пам’ятки архітектури для сучасних 
потреб.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження стосовно 
реновації, реконструкції та пристосування замків. 

Принципи функціонально-планувальної реорганізації замкових комплексів 
розроблені у роботі Андрусяк У. Б. [1,2]  

У своїй праці Андрусяк У.Б. систематизувала замкові комплекси із 
врахуванням особливостей їх адаптації до нових функціональних елементів за 
такими категоріями: 

« – І категорія – замкові комплекси, де сучасні функціональні елементи 
впроваджені безпосередньо всередині оборонних укріплень і споруд;  

– ІІ категорія – замкові комплекси, де нові функціональні елементи 
розміщені за межами периметру оборонних укріплень;  

– ІІІ категорія – замкові комплекси, де передбачено водночас 
обслуговування у межах оборонних споруд і поза межами периметру 
укріплень"[2, с. 16]. 

У праці Зарічняк А.П., Чернявської С.С. «Фортифікаційні споруди 
Карпатського регіону Румунії як об’єкт туристичної атракції» [10] були 
виділені такі напрямки європейської практики використання колишніх 
замкових комплексів та фортифікаційних об’єктів в сучасних умовах: 
організація екскурсій та туристичних маршрутів; розміщення музейних 
експозицій, об’єктів рекреаційно-оздоровчого призначення, сувенірних 
крамниць, закладів громадського харчування, готелів і кемпінгів. Також 
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запропоновано введення додаткових функцій: проведення зустрічей, 
конференцій, з’їздів; створення науково-методичних центрів, архівів; 
проведення історичних реконструкцій, театральних вистав, турнірів, 
фестивалів, майстер-класів тощо. [10, с. 3] 

Особливості адаптації історичних будівель до сучасних потреб, методи 
визначення можливих шляхів їх пристосування до сучасного використання 
описав у своїй дисертації Босенко Є.В. [4] 

Про музеєфікацію пам’яток архітектури та містобудування як засіб 
збереження історико-культурної спадщини написала у своїй роботі Марія Брич. 
[5]  

Рекреаційно-туристське використання середньовічних замків і фортець 
досліджувала у своїй праці Аніпко Н. [3]  

Закордонний досвід використання замків у туристичній сфері наводиться у 
напрацюваннях Кокаревої О.І., Храплива-Антошків Н.Л., Шпондарук В.В.[11]  

Лесик О.В. у своїх публікаціях розгляє принципи реставрації пам’яток 
архітектури, а також описує замки та монастирі України. [12, 13] 

Сільвія Солдано у своїй праці описала і проаналізувала використання та 
повторне використання середньовічних руїн. [21] 

У статті Буравченко С.Г. розглянуто приклади міфологізації 
середньовічних замків Румунії з прив'язуванням до легенд життєвого шляху 
Влада Цепеша. [6] 

Метою публікації є систематизування підходів до реновації замкових 
комплексів та визначення методів їх пристосування культурно-туристичні 
комплекси. Завданнями дослідження є аналіз вітчизняного та закордонного 
досвіду реновації і пристосування замків для актуального їх використання та 
повернення до життя, систематизація прийомів з пристосування замків та їх 
реновації та активного використання. 

Основна частина. На сьогоднішній день у всьому світі є актуальною 
проблема збереження культурної спадщини. Особливо проблематичним є 
збереження замкових комплексів через брак коштів на їх реновацію та 
недостатню функціональність, що обмежує можливості їх сучасного 
використання. Дивлячись на досвід Європи, ми бачимо, що вирішення цієї 
проблеми полягає у визначенні напрямків та нових функцій їх використання. 
Збереження замкових комплексів відбувається шляхом актуалізації їх функцій, 
інтеграції в сучасне життя суспільства. І саме реновація історичних будівель 
дозволяє вирішити питання актуального функціонування занедбаних об’єктів 
спадщини.  

Реновація – це комплекс архітектурно-будівельних заходів, які включають 
в себе часткову або повну реконструкцію будівлі чи приміщення та їх 
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адаптацію до нових умов функціонування та експлуатації; а також комплекс 
заходів, спрямованих на оновлення методів роботи, способів надання послуг, 
використання технічних засобів для якісного функціонування архітектурного 
об'єкта. [7, с. 8] 

Для реалізації нових функцій в зазначених прикладах реновації 
створювалися умови та інфраструктура для їх обслуговування. Також 
важливою частиною для ревіталізації є благоустрій території, розроблення 
цілісної системи пішохідних і велодоріжок, оглядових майданчиків, мостів для 
полегшення пересування відвідувачів.  

Авторами було розглянуло та проаналізовано досвід Європи із реновації та 
пристосування замкових комплексів до актуального використання на прикладі 
шести замків: замок Ператалада (Іспанія), Единбурзький замок (Велика 
Британія), замок Помбаль (Португалія), замок Целе (Словенія), замок Трсат 
(Хорватія), замок Фірмано (Данія). Усі ці замки використовуються як об’єкти 
туризму. Авторами було розроблено схеми розміщення нових функціональних 
елементів в межах замкових комплексів (Рис. 1 - 6). У табличній формі 
виділено нові  та існуючі функціональні об’єкти, що розташовуються  у межах 
внутрішнього периметру замку (музеї, відвідувальні центри, готелі, кафе, 
ресторани, сувенірні крамнички) та поза межами периметру замку (паркінги, 
паркові території, оглядові майданчики, туристично-інформаційні центри та 
інші елементи обслуговування відвідувачів).  

Проаналізовані приклади характеризуються внесенням додаткових 
функцій: музейної, рекреаційної, дозвілєвої, житлової та історико-
етнографічної тощо. Кожен з розглянутих прикладів має свої історико-
архітектурні особливості, що впливає на унікальність обраних рішень.  

Ознайомившись із працями з реновації замкових комплексів, можна 
виділити наступні методи: 

– цілісне відтворення первісного обліку пам’ятки; 
– консервація;  
– адаптація під нові функції (додавання сходів, оглядових 

майданчиків, оздоблення); 
– інтеграція руїн у нову структуру, конструктивну оболонку; 
– інтеграція сучасних елементів або частин у існуючі будівлі. [1,2] 
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Рис. 1 – Замок Ператалада, Месура, Ператалада, Іспанія 

Замок Перталада використовується в основному як готельно-туристичний комплекс, для 
цього було зроблено перепланування окремих частин існуючих споруд. 
 

 

 
Рис. 2 – Единбурзький замок, Шотландія, Велика Британія 

 
Цей замок запустив проєкт "Замок Світла"- 90-хвилинну подорож світла, звуку та 

проекцій, що демонструє історію, геологію та міфологію Единбурзького замку. У цьому 
замковому комплексі ряд приміщень, пристосовано під функції обслуговування: 
кафе/ресторани, магазини та численні історичні експонати.  
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Рис. 3 – Замок Помбал, Помбаль, Португалія 

У замку Помбал було додано новий об’єм для відвідувачів та систему сходів, майданчиків і 
доріжок для зручного сприйняття пам’ятки з різних видових точок.  
 

 

 
Рис. 4 – Верхній замок Целе, Целе, Словенія 

Як пристосування замку до концерно-фестивальної функції було зроблено відкритий 
амфітеатр та площу для сцени, а до башти прибудовано оглядовий майданчик зі сходами. 
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Рис. 5 – Фортеця-замок Трсат, Трсат, Рієка, Хорватія 

У замку Трсат створенно винний бар та кафе з терасою. Замок активно використовується для 
різних заходів із застосуванням 3д проекцій на фасадах замку. На зимові свята замок 
декорується і біля нього влаштовують ярмарки. 
 

 

 
Рис. 6 – Замок Фірміано, Тіроль, Данія 

У 2006 році у замку відкрили музей Messner Mountain Museum Firmian. Він дає уявлення про 
важливість і значення гір для людей за допомогою постійної експозиції "Зачарована гора". 
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Таблиця 1.- Просторовий розподіл нових та існуючих функціональних 
елементів в межах замкових комплексів (зарубіжний досвід)  

  
Перелік функціональних елементів Назви замкових 

комплексів 
у межах внутрішнього периметру 

замку 
поза межами 

периметру замку 

- відвідувальний 
центр 

- мультимедійна 
кімната 

- оглядові 
майданчики 

- кафе 

- кафе 
- паркінг 
- парк для прогулянок 
- церква 

- Замок Помбал, 
Помбаль, Португалія 

- глядацька зала 
під відкритим 
небом - літній 
амфітеатр 

- оглядовий 
майданчик 

- туристично-
інформаційний центр 

- паркінг 

- Верхній замок Целе, 
Целе, Словенія 

- музей - ресторан - готель 
- відкритий басейн 
- бар, ресторан 
- інформаційно-
туристичний 
центр 

- паркінг 

- Замок Ператалада, 
Месура, Ператалада, 
Іспанія 

- інформаційно-
туристичний 
центр 

- кафе 
- винний бар 

- скульптурна 
галерея 

- Парк 

- Фортеця-замок 
Трсат, Трсат, Рієка, 
Хорватія 

- каплиця 
- кафе 

- історичний 
музей 

- національний 
музей війни 

- збірно-розбірна 
сцена та трибуни 

- ресторан 
- сад 
- паркінг 
- оглядовий майданчик 

- Единбурзький замок, 
Шотландія, Велика 
Британія 

- музей 
- ресторан 
- кінотеатр 

- оглядові 
майданчики 

- відкритий 
амфітеатр 

- паркінг 
- тенісний клуб 
- готелі 

- Замок Фірміано 
(Зігмундскрон), 
Больцано, Італія 

- готель 
- церква 

- ресторан 
- тераса 

- оглядові майданчики - Замок Д’Емпорда 

- музей 
- вхідний павільйон 
- церква 

- ігровий 
майданчик 

- оглядові 
майданчики 

- паркінг 
- музей 
- інформаційно-
туристичний центр 

- парк 

- Замок Хаапсалу, 
Естонія 

 

Щодо зарубіжної практики пристосування замкових комплексів до нового 
функціонування туристичної направленності можна виділити такі прийоми: 

– поєдання або впровадження туристично-рекреаційних функцій, які є 
основою для розвитку та збереження таких об’єктів; 
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– розробка туристичних маршрутів близрозташованих районів та областей 
по значимим туристичним місцям; 

– створення комплексу обслуговування для туризму на території; 
– створення системи транспортно-пішохідних зв’язків; 
– забезпечення заходів і елементів з безпеки використання існуючих 

споруд і території; 
– створення місць проведення дозвілля: сувенірні крамниці, кафе, 

ресторани, лекційні, бібліотеки та інш.  
Прийоми реновації, які можна виділити проаналізувавши практику 

пристосування замкових комплексів Європи: 
- музеєфікація, комплекс робіт пов’язаних зі створенням на базі замку 

музею - гірський музей Месснера у замку Фірміано, Больцано, Італія; 
- адаптація приміщень до тимчасових або постійних виставок та заходів -

фортеця Монтжуїк, Барселона, Іспанія; 
- міфологізація (зображення в інтер’єрах і коментарях екскурсоводів 

історичних подій та сюжетів літературних творів, зокрема казок, легенд і 
епосів) -Замок Бран як місце проживання Влада Цепеша – історичного 
прототипа графа Дракули – в Румунії; 

- заходи із пристосування вже існуючих приміщень та об’єктів комплексу 
до зручного та актуального використання - фортеця Монтжуїк, Барселона, 
Іспанія; 

- створення видових та оглядових майданчиків, та обладнання їх сходами, 
ліфтами, поручнями та інш., що покращить сприйняття об’єкту спадщини та 
розкриває видові точки – Замок Жиронелла, Барселона, Іспанія;  

- облаштування та покриття вже існуючих транспортно-пішохідних 
доріжок відповідним покриттям або створення нових за потреби; 

- театралізація, використання різних засобів освітлення, декорування, 
інформування, театралізації середовища під певну тематику або захід - замок 
Безено, Трентіно, (Італія); 

- створення тимчасових збірно-розбірних систем та споруд для проведення 
фестивалів, свят, концертів та різних заходів, а також розробка сценаріїв їх 
використання залежно від типу заходів, пори року, кількості відвідувачів 
(сцена, трибуни, навіси, помости, павільйони, тенти, перекриття частин замку 
або їх покриття); 

- створення засобів інформатизації та навігації по замку та його території 
(інформаційні стенди, дошки, панелі, вказівники по території) - Замок Одіхам, 
Гемпшир, Велика Британія; 

- використання 3D проекцій, 3D мапінга та освітлення замку та його 
території на певні свята та події - Единбурзький замок, Шотландія, Велика 
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Британія.  
Крім того можна виокремити прийом реновації в якому є багато варіантів 

рішеннь щодо створення нових об’ємів та об’єктів, що розташовуються 
залежно від їх використання та зв’язку із іншими частинами замку або 
комплексу : 

– будівництво нового об’єкта на території комплексу (відвідувальний центр 
замку Помбал, Португалія); 

– часткове додавання об’єму до частин замкового комплексу (вхідний 
павільйон в замку Хаапсалу, Естонія); 

– новий об’єм всередині пам’ятки (замок Естлі, північний Уорікшир,Велика 
Британія); 

– новий об’єкт занурений у ландшафт (центр відвідувачів у замку 
Хаммершус, Данія). 

Відповідно до узагальненого досвіду та пошукового проєтування методи 
пристосування замків під культурно-туристичні потреби складаються з: 
консервації; реставрації музеєфікації; театралізації; міфологізації; адаптації та 
пристосування просторів до сучасного культурних і економічних потреб; 
інформатизації; трансформації на період проведення спеціальних заходів. 

Як впровадження напрацювань цієї статті на практиці, проаналізовано 
використання замку Свірж, та запропоновано рішення щодо його 
пристосування до актуальньх потреб використання. 

Для того, щоб зрозуміти як краще пристовувати замок Свірж, ми 
проаналізували те, як він використовувався протягом свого існування.  

Функція замку Свірж змінювалась наступним чином:  
XV ст.– фортифікаційна;  
XV-XVII ст.- житлова резиденція (у власності польського роду Свірзьких - 

звели основну частину замкових будівель, від яких сьогодні залишилися лише 
фрагменти;  

середина XVII ст.- родовий замок Цетнерів (з’явилися герби Цетнера, 
відбулося перепланування і модернізація старого замку в стилі ренесанс, 
архітектор - Павло Гродзицький);  

1648 р. – відновленна оборонна функція (під час національно-визвольної 
війни під проводом Богдана Хмельницького, Свірзький замок був захоплений 
козаками його зруйнували і спалили татари, облоги турецько-татарськими 
військами);  

XIX ст.- житловий палац (ним володіли Катаріна Старжевська, Віктор 
Тадеуш, Марія Іласевіч, Валер'ян і Клаудія Чайковські, Феліція Кжечуновіч, 
Ірена Воланская);  
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1907 по 1930 рр. - замок знаходиться у власності Роберта де Лямезана 
Салінса (, 1917-1926 рр. Салінс відродив замок із попелу після наслідків його 
руйнації у Першій світової війні, провів капітальну реставрацію та 
облаштування фортеці);  

70-х роки ХХ - замок після реставрації використовувався як Будинок 
творчості архітекторів;  

наприкінці 90-х років ХХ ст. - Свірзький замок був переданий Національні 
спілці архітекторів України.  

Проаналізувавши історію замку та його власників, можна зробити 
висновок, що замок в основному використовувався як житлова резиденція.  

Замковий комплекс Свірж продовжує реалізувати такі функції:  
– ландшафтно-рекреаційна - територія парку замку та озера;  
– житлова – готельні номери у замку;  
– сакральна – біля паркової території замку існує церква Святої 

Трійці та Успіння Богородиці (греко-католицька);  
– наукова та навчально-виховна – резиденція, будинок творчості 

Національної Спілки Архітекторів України (проведення конференцій, 
зустрічей, семінарів, з’їздів, конкурсів);  

– святкування різних подій (оренда замку);  
– концертно-фестивальна - проведення різних заходів (етно-

фестиваль Svirzh World Music Festival 2009, рок-фестиваль Woodstock Ukraine-
2016; фестиваль lvivmozart - прем’єра опери Бортнянського «Алкід»; 
архітектурний фестиваль «Вежа»);  

– кінематографічна (кінозйомча) - зйомки фільму «Довбуш» Олесь 
Санін, зйомки фільму «Д'Артаньян і три мушкетери»).  

Замковий комплекс Свірж не має інженерного забезпечення: опалення, 
води, каналізації; електрозабезпечення в необхідному об’ємі; автостоянки; його 
територія не облаштована для комфортного використання. 

Замок було майже закрито. Але зараз він Відроджується. Він відкритий для 
відвідування, проводяться екскурсії. В замку та на території, створені тимчасові 
місця харчування. Проходять виступи з реконструкції історичних подій, 
фестивалі архітекторів. Але для більшої прибутковості заплановано  розробити 
та виконати комплекс робіт з реставрації, реновації та пристосування 
комплексу до комфортного та зручного використання, додати відсутні 
необхідні функції.  

Інформаційна реклама, популяризація туристичного маршруту «Золота 
підкова» та включення у нові - «Львівське намисто» та «Свірзька Перлина» 
приверне увагу туристів. 

Завдяки зусиллям спільноти архітекторів Національної Спілки 
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Архітекторів та його регіональних організацій розпочато проєктно-
реставраційні роботи, проведено конкурс на концепцію пристосування замку 
Свірж. До цього проводились тільки студентські воркшопи та дипломні роботи. 
Зараз замок потрапив у список «Великої реставрації» і на його реставрацію 
виділяються кошти.  

На основі отриманого досвіду автори статті за завданням НСАУ «Конкурс 
на кращу проєктну пропозицію реставрації з пристосування під культурно-
мистецький центр пам’ятки архітектури національного значення - замку XV - 
XVII ст. (ох.№481) у с. Свірж Львівського району Львівської області» 
розробили проєкт щодо пристосування замку у м. Свірж. Таким чином 
аналітичні дослідження та систематизація європейського досвіду 
впроваджуються у реальне пристосування замку та його інтеграцію у культурне 
життя регіону. 

На Рис. 7 схематично зображено рішення щодо генерального плану замку у 
м. Свірж. Основна концепція авторів проєкту полягає у розробленні підземного 
блоку обслуговування, що забезпечить задовільнення потреб відвідувачів 
(ресторан, сувенірні крамниці, інтернет кафе, велопрокат, санвузли, 
продуктовий магазин, зона відпочинку, книгарня), та гармонійно впишеться у 
існуючий ландшафт. 

 

 

Рис. 7 – Ескізне рішення генплану замку у м. Свірж, Львівської області 
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Рис. 8 – Планувальні рішення конкурсного проєкту по пристосуванню замку у м. Свірж до 
актуального використання 
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Висновки. Підсумовуючи вище наведене можна зробити висновок, що 
використання широкої палітри методів реновації та пристосування замків 
набуває особливої актуальності. Світовий досвід прорпонує низку підходів, які 
дозволяють зробити замок центром тяжіння для відвідувачей, особливістю та 
символом певного села, міста, області, що залучає додаткові інвестиції та 
привілегії. Проаналізувавши досвід із пристосування замкових комплексів під 
сучасне використання, зокрема, культурно-туристичні комплекси, можна 
виділити методи, що використовуються найчастіше після необхідної 
консервації і реставрації споруд: музеєфікація, театралізація, міфологізація, 
адаптація до сучасних потреб. Додатковим прийомами ревіталізації, зокрема 
активізації культурно-туристичних функцій мають бути: створення готелю на 
території комплексу або біля нього, кафе та ресторанів, улаштування системи 
доріжок, сходів та оглядових майданчиків, замовлення і забезпечення 
трансформативності збірно-розбірних конструкцій для проведення фестивалів, 
використання світлових інсталяцій та проекцій на фасадах замків, також 
важливим є розміщення сувенірних та продуктових крамничок, місць для 
паркування авто. Незалежно від стадії і повноти реалізації сценаріїв реновації 
потрібно передбачати санвузли, доступність людей з інвалідністю при 
відвідуванні замків, підтримувати належний стан приміщень та 
обслуговування, встановлювати інформаційні стенди для навігації по території.  

Впровадження цих досліджень було апробовано при розробленні проєкту 
реконструкції замку Свірж. У проєкті було запропоновано ввести підземний 
простір із новими функціями обслуговування, який би не заважав сприйняттю 
самого замку, зробити парковки для автобусів та машин, побудувати на 
території комплексу готельні котеджи для відпочиваючих, облаштувати пляж 
для комфортного відпочинку, влаштування на острівці альтанки, а на іншому 
острівці, що знаходиться у заболоченій місцевості – пішохідні мостики та 
оглядові майданчики та зафіксувати заповідно-рекреаційну зону. Також у 
роботі розроблено пристосування Південно-Західного корпусу замку під 
ресторанну функцію та під архітектурні майстерні.  
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Методы приспособления замков под культурно-туристические комплексы 

В статье раскрыты и выделены методы приспособления замков под 
культурно-туристические комплексы. Проанализированы примеры из практики 
приспособления замков Европы, в частности культурно-туристических 
комплексов. 

Основными методами приспособления замков, которые были выявленны в 
результате исследования, после необходимой консервации и реставрации 
зданий являются следующие: музеефикация, театрализация, мифологизация, 
адаптация к современным потребностям. Дополнительными приемами 
ревитализации, в частности активизации культурно-туристических функций 
должны быть: создание гостиницы на территории комплекса или возле него, 
кафе и ресторанов, устройство системы дорожек, лестниц и смотровых 
площадок, заказ и обеспечение трансформативности сборно-разборных 
конструкций для проведения фестивалей, использование световых инсталляций 
и проекций на фасадах замков, также важно размещения сувенирных и 
продуктовых магазинов, мест для парковки авто. 

На основе данного исследования по заданию НСАУ «Конкурс на лучшее 
проектное предложение реставрации по приспособлению под культурно-
художественный центр памятника архитектуры национального значения - замка 
XV - XVII вв. (Ох.№481) в с. Свирж Львовского района Львовской области » 
авторами статьи был разработан проект по приспособлению замка в г. Свирж 
Львовской области. Таким образом аналитические исследования и 
систематизация европейского опыта внедряются в реальное приспособление 
замка и его интеграцию в культурную жизнь региона. 

Ключевые слова: реновация; приспособление; новая функция; замковые 
комплексы; замок; руины; замок Свирж; реконструкция. 
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Methods of adaptation of castles for cultural and tourist complexes 

The article reveals and highlights the methods of adaptation of castles for 
cultural and tourist complexes. Examples from the practice of adapting European 
castles, in particular for cultural and tourist complexes, are analyzed. 

The main methods of adaptation of castles, identified as a result of research, 
after the necessary conservation and restoration of buildings are the following: 
museification, theatrical performance, mythologizing, adaptation to modern needs. 
Additional methods of revitalization, in particular the activation of cultural and 
tourist functions should be: the creation of a hotel on or near the complex, cafes and 
restaurants, arrangement of a system of paths, stairs and observation decks, ordering 
and ensuring the transformability of prefabricated structures for festivals, use of 
lighting installations and projections on the facades of castles, it is also important to 
place souvenir and grocery stores, parking spaces. 

Based on this experience, NSAU “Competition for the best design proposal for 
the restoration of the adaptation to the cultural and artistic center of the architectural 
monument of national importance - the castle of the XV - XVII centuries. (oh.№481) 
in the village. Svirzh, Lviv district, Lviv region ”the authors of the article developed a 
project to adapt the castle in Svirzh, Lviv region. Thus, analytical research and 
systematization of European experience are introduced into the real adaptation of the 
castle and its integration into the cultural life of the region. 

Keywords: renovation; adaptation; new function; castle complexes; сastle; ruins; 
Svirzh сastle; reconstruction. 
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TRADITIONAL DWELLING OF M`ZAB VALLEY IN ALHERIA: THE 

POINT OF ADAPTATION TO THE ENVIREMENT 
 

Abstract: the article deals with the traditional dwellings in the UNESCO World 
Heritage ancient settlements (ksour) of M’zab Valley in Algerian desert. The 
Mozabite habitats are reflection of cultural and social values embodied in the 
architecture, with simple design in their forms deep in their indications, they are 
organized with a set of principles and rules known as customs that were inspired by 
religion and adapted to the environment. This latter helped to preserve Mozabite 
dwellings for more than a millennium. In this article the attention has been drawn to 
the dwelling’s design and distribution of its spaces according the activities and 
lifestyle of Mozabite community considering the arid environment needs. 
Sustainability strategies have significant presence in different levels of the dwelling 
appearing from the usage of passive techniques which depend on the principles of 
conservation energy and water, exploiting renewable resources and usage of local 
materials. These techniques are what make dwellings integrate completely within arid 
climate. 

Key words: M'zab Valley; Mozabite Architecture; Traditional dwellings; 
Climate adaptation; Sustainable Architecture; UNESCO World Heritage. 

 
Introduction to the problem. The problem of the harmonization of dwelling 

with arid environment for existing in sustainability with it had obtained various 
decisions in traditional architecture of the world. One of the most interesting of them 
is the phenomenon of traditional habitat of UNESCO World Heritage M’Zab Valley 
fortified settlements (so called ksar or ksour in plural) existing for the millennium in 
the severe environment of Algerian desert [1]. 

The publications and researches of the problem. The traditional architecture 
of M’zab Valley in Algeria became the point of interest of many researches from the 
late 19th century. The most fundamental are the works of André Coyne [2], Amat 
Charles [3], Marcel Morand [4], Marcel Mercier [5], André Ravereau [6-7], Brahim 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 
160 

Benyoucef [8] and many others. Nevertheless, the question of M’zab Valley’s habitat 
sustainability could not be considered fully investigated every time allowing 
researches to analyse it from inattentive point.  

The purpose of the article is to summarize the information about Mozabite 
habitat that help us to know more about the architectural heritage of Algeria. The 
providing a transparent knowledge of traditional dwellings’ design principles within 
the arid region of M`zab Valley become the base for our future research. The 
conclusions of how those principles are based on cultural, social, religious values, as 
well as on sustainability with the environment might be useful not only for better 
understanding the traditional architectural heritage but also could serve as theoretical 
background for future architecture projects. 

Local Dwellings of M’zab valley. M'zab valley's dwellings have been planned 
and structured basing on housing building traditions spread around the Mediterranean 
in general and in North Africa in particular, by relying on a mediated space and 
structuring the various spaces around it, in addition they are organised with a set of 
principles and rules that are reflected in design. All the houses, regardless of their 
size, share basic elements that differ in sizes slightly from one house to another, and 
these elements are distributed between the ground and upper floors, and rarely the 
basement [6-7]. 

 The habitats in Valley of M'zab include the cultural and social values embodied 
in the architecture itself, with simple design in their forms, and deep in their 
indications, the principles of the design of the Mozabite houses are the central, the 
sanctity, the orientation, the hierarchy and the social solidarity [6, 9], (Figures 1-4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 1: Plan of Ground floor of Mozabite Dwelling 

(Source: The traditional dwelling: the architecture and custom of the protected sector in the 
M'zab Valley, www.opvm.dz , modified by Author) 
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Fig 2: Plan of First floor of Mozabite Dwelling (Source: www.opvm.dz , modified by Author)

Fig 3: Plan of Terrace of Mozabite Dwelling (Source: www.opvm.dz , modified by Author)

Fig 4: Façade and section of Mozabite Dwelling (Source: www.opvm.dz , modified by Author)
(Source: www.opvm.dz , modified by Author)
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The components of Mozabite dwellings are as follows: 
Skiffa: is an entrance part of the dwelling. It is located in the corner of the house, 

it is considered as a separator between the house and the outside by blocking the view 
and isolate sound between the inside and the outside of the house. And it also plays 
the role of waiting space for those who request permission to enter. The skiffa has an 
important climatic role, as it contributes to ventilating the house and protecting it 
from the infiltration of rainwater, cold air in the winter, and the spread of dust. It is 
also considered a barrier preventing the entry of reptiles and poisonous insects. 

The hallway (altahjah): is a transitional space between the skiffa and the centre 
of the house, which is used to carry out some activities such as milling and weaving, 
and it is a suitable place for the animal to stand when  unload of a firewood, 
agricultural crops, water, etc. 

The reception room for men (laali): this room has a direct connection to the 
skiffa, it is intended only for men and isolated from the daily activity space for 
women, this space can be in ground or first floor, it has a second entrance that makes 
it in direct contact with the inside of the house. 

The centre of the house: is considered the central and main space in the house in 
terms of its shape, dimensions, distribution, and structure for the various spaces 
around it, in addition. It is a semi-covered space with an opening window in the roof 
known as ''shebak '' that helps with lighting and ventilation. 

The kitchen: there is no kitchen inside the Mozabite dwellings as a separate 
private space, but rather it is limited to a stove located in a corner of the centre of the 
house in such a way that the woman can monitor everything that happens inside the 
house and the entrance in particular. 

The pantry room (store): is usually situated between the kitchen and the 
staircase ladder is a small room with wall niches for storing supplies and storing 
dates. 

The rooms: the rooms in the traditional dwelling of the M’zab Valley are small 
in size. They do not have much use of furniture, but rather have built shelves, and 
wooden pieces are installed on the walls to hang clothes and things. 

The reception room for women (tizfirri): is a room for women in which they 
meet and do their work, weave carpets and traditional textile products, the entrance is 
usually rather wide, and faces towards the qibla (the direction towards the Kaaba in 
Mecca Saudi Aribia used by Muslims during their religious rituals.) or the southwest 
to take advantage of more natural light 

Rooftop gallery (ikumar): is a roofed space open to the roof by a series of arcs 
directed towards to the southwest and southeast to ensure optimal use of sunlight in 
the winter season, as this space is exposed to sunlight almost throughout the day and 
is also considered a transitional space between the rooms and the roof. 
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The roof (tigharghert): is an open space located in the first floor, above the 
centre of the house, it provides lighting and ventilation for the house, the terrace 
gives a large space used all year during the days in winter and at night during the 
summer. 

The facades: there are deaf facades devoid of ornate shapes and inscriptions, 
they are normal walls of equal height, and only wooden doors of the houses with 
some small openings in the upper floors appear on them [10, 11, 12]. 

Climate adaptation techniques of the Mozabite habitat could be grouped as 
follows: 

Orientation: The mosque and most of the constructions within ksar are oriented 
towards the qibla and along the south-east, north-west axis. 

The porticoes on the first floor are the most open to the outside so the most 
exposed to climatic conditions.   

The southern facade of the house remains the best in orientation, it receives the 
most solar radiation during winter when the sun is low in the sky, penetrates deeply 
into the house, and heats it. 

In summer the sun is high, so its perpendicular rays don't enter the interior of the 
house, the gallery "ikumar" is a protector whose role is to attenuate the intensity of 
the solar rays by the shade by providing comfortable circulation space. 

The surface and the volumes: The reduction in the surface area of the house 
systematically leads to a reduction in temperature exchanges of interior and exterior. 
The Mozabite house does not generally exceed 100 m² of the surface. Joint ownership 
and buildings density allow a minimum of heat loss in winter and a minimum of gain 
in summer. 

Natural lighting: The outside openings of Mozabite dwelling do not exist 
practically as windows, they are small and located at the top of the walls. This 
practice is not justified only for intimacy reasons, but also to reduce the solar entries 
and minimize the surface of contact with the environment. The Mozabites use 
skylights in the way of transmission or distribution of natural light without being so 
exposed to sun rays.  

Natural ventilation: Ventilation is so important in desert houses, it helps to 
refresh the spaces. Air circulation is activated thanks to the ingenious arrangement of 
openings and their dimensions. The openings must be opposite each other and the one 
by which the air enters must be smaller than the other which it exits. 

It is known that at night the temperature goes down more than inside the 
dwelling. So to activate air circulation by the thermosiphon effect the position of the 
shebek (the opening window in the middle of the house) in the highest point allows 
rapid evacuation of hot air since it tends to rise unlike the cold air which descends. 
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Another advantage of ventilation is the discharge of the energy collected in the 
walls, the latter being of high thermal inertia, it is advisable to ventilate them when 
the temperature is relatively low at night. 

Humidity: The Mozabite didn't develop any techniques of humidification. 
During periods of the heatwave, occupants have jars of water placed in front of the 
air inlets. Water absorbs some of the heat from the air and moisturizes the 
atmosphere. 

Materials: One of the characteristics that gave the M'zab Valley the 
sustainability and originality despite its simplicity is the use of all available local 
materials such as stones, sand, gypsum, palm's trunks and leaf, lime, etc. These 
materials not using only to ensure the integration of dwellings to the site and the 
general landscape of ksour, they guarantee also a concordance between the climate of 
desert and the thermo-physical properties of the material. They are fundamental 
elements of thermal comfort because they allow slowly transmission of the heatwaves 
inside the building while the temperature outside is decreasing. 

Colours: The white dyes, pastel and light colours used in Mozabite houses are 
the best to adapt the climate. Because they reflect 100% of the sun's rays with 
minimal absorption rate. Besides, the light colours inside the dwelling assist the best 
distribution of light [9, 13, 14, 15]. 

Custom in traditional Architecture of valley M’zab. The early builders of 
M`zab established ethnic rules and regulations for the Mozabite architecture inspired 
by Sharia ''religion'' and adapted to the environment. These rules are known as 
customs. 
The customs helped to preserve settlements for more than a millennium, where the 
Mozabites were living in equality in all aspects. The committee of ‘‘Al’umana’’ (this 
Arabic word means “The trustees”) is the authority responsible for monitoring the 
implementation of customs in each ksar. The most important customs are:  

- Respecting the general view of the settlement (ksar): by respecting the specific 
height of the house, which is 7.5 meters inside the ksar in order to not block the sun 
from the adjacent northern and eastern neighbour, also the number of floors in all 
buildings must be two-storied maximum. 

- The height of the roof's walls on the first or upper floor should hide the 
residents from the neighbours’ eyes. 

- The exterior facades must be polished with sandy, white or cyan colour due to 
the characteristics of this colour which is adapted and integrated with the surrounding 
environment. It is also indispensable to shape protrusions creating small shaded areas. 

- The house is has to be oriented towards the southeast and southwest, which 
enables to provide the minimum solar gain in summer, and the minimum thermal loss 
in the winter 
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- If anyone wants to create a kitchen, a bathroom, or stairs, he must keep a 
distance of 3 arms from his neighbour. 

- The shape of the house's windows, especially those overlooking the street 
directly, must be vertical not exceed 60 cm to reduce the leakage of hot air and sandy 
winds into the dwelling in order to preserve the thermal insulation and the sanctity of 
the house on the other side, and should not contain any type of decoration strange to 
the local architectural style. 

- Drainage of water: it is not allowed to drain wastewater except for rainwater 
directly into the roads. Rather, every citizen must connect it to the sewage channels 
[4, 16, 17]. 

The origin sources of the Mozabite architecture custom goes back to the thought 
of some ancient scholars of the M1zab Valley such as: 

-The scholar Sheikh Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Bakr al-Farsa’i, 
who set the jurisprudence of architecture in his famous synthesis Division and the 
assets of the lands (1111).   

-The Diligence of the Jurists regarding what was agreed upon in the councils of 
Sheikh Saeed and Sheikh Abd al-Rahman al-Harthy during the sixteenth century. 

-The thought of the scholar Sheikh Abd al-Aziz al-Thamili in his famous book 
The Nile and the Healing of sick (1808) and Sheikh Muhammad ibn Yusuf Atfaysh in 
his book Explanation of the Book of the Nile and the Healing of sick (1914). 

- Al’umana‘s customs, which are written in the pamphlets for thousands of years 
about the System of water division inside the orchard and neighbourhood. 

- The commandments of the Protection Office of the M'zab Valley. 
-Decision No. 35/87 issued in the municipality of Ghardaia on 23 May 1967 

related to respect the customs of traditional building within the historical M`zab 
settlements (ksour) and oases [4, 16]. 

Conclusions. To conclude, we can argue that the historical traditional of 
Mozabite dwellings are a real sample of millennium architecture and a true response 
to the community's needs and a direct reflection of their lifestyle and the requirements 
of the surrounding environment. These habitats showed different sustainable methods 
by using renewable resources such as natural lighting and ventilation where energy 
conservation is assured by using different techniques and the usage of available local 
materials which have a long life and consider as elements of thermal comfort. In 
addition, the social and religious building customs had contributed significantly to the 
organization of Mozabite constructions and the community. 

This is what allowed Mozabite architecture to be a part of world heritage and a 
lesson of sustainability and originality and an excellent reference for nowadays 
architecture. 
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Аннотация 

Ноурэль хоуда Резиг, аспирантка кафедры Основ архитектуры и 
архитектурного проектирования, Киевский национальный университет 
строительства и архитектуры. 

Традиционное жилище долины М’заб в Алжире: аспект адаптации к 
окружающей среде 

В статье рассматриваются традиционные жилища внесенных в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО древних поселений (ксур) долины М`заб в 
пустыне Алжира. Жилище Мозабитов является отражением культурных и 
социальных ценностей их общества, воплощенных в архитектуре простой по 
форме, но глубокой по содержанию. Эта архитектура сформировалось 
благодаря набору правил, известных как «обычаи», которые были выработаны 
на основе религии и принципов адаптации к окружающей среде, что помогло 
сохранить жилища Мозабитов более тысячелетия. В статье уделено внимание 
особенностям архитектурного дизайна и планировки жилища в соответствии с 
деятельностью и образом жизни общины Мозабитов и учетом необходимости 
приспособления к засушливой среде. Стратегии устойчивого развития 
просматриваются на разных уровнях организации жилища, возникая в связи с 
использованием пассивных адаптационных методов, основанных на принципах 
сохранения энергии и воды, возобновляемых ресурсов и местных материалов, 
что позволяет жилью полностью приспособится к местному засушливому 
климату. 

Ключевые слова: долина М'заб; архитектура Мозабитов; традиционное 
жилище; адаптация к климату; архитектура устойчивого развития; Всемирное 
Наследие ЮНЕСКО. 
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Анотація 
Ноурель хоуда Резіг, аспірантка кафедри Основ архітектури і 

архітектурного проектування, Київський національний університет будівництва 
і архітектури. 

Традиційне житло долини М'заб в Алжирі: аспект адаптації до 
навколишнього середовища 

У статті розглядається традиційне житло внесених до списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО древніх поселень (ксур) долини М`заб в пустелі Алжиру. 
Житло Мозабітів є відображенням культурних і соціальних цінностей їх 
суспільства, втілених в архітектурі простий за формою, проте глибокій за 
змістом. Ця архітектура сформувалося завдяки набору правил, відомих як 
«звичаї», які були вироблені на основі релігії і принципів адаптації до 
навколишнього середовища, що допомогло зберегти житла Мозабітів понад 
тисячоліття. У статті приділено увагу особливостям архітектурного дизайну і 
планування житла відповідно до діяльності і способу життя громади Мозабітів 
з урахуванням необхідності пристосування до посушливого середовища. 
Зокрема, докладно розглянуто поперхову систему планування та склад 
приміщень типового для поселень долини М’заб житла, надані адаптовані 
пояснення місцевої термінології у назвах окремих житлових приміщень та 
архітектурних деталей специфічного призначення. Надалі, докладно розглянуто 
особливості пристосування архітектури житла Мозабітів до клімату пустелі, 
акцентовано увагу на усталених сторіччями системах інсоляції, вентиляції та 
зволоження традиційних помешкань, які працюють в даному випадку 
переважно за рахунок специфіки їх архітектурної форми та планування. 
Наприкінці роботи коротко окреслено специфіку традиційних законів 
співіснування Мозабитів, так званих «звичаєв», які торкаються аспектів 
забудови, регламентуючи не тільки розмір та поверховість, але й форму і навіть 
колір будівель. В результаті стає зрозуміло, що стратегії сталого розвитку 
проглядаються на різних рівнях організації жител долини М’заб, виникаючи у 
зв'язку з використанням пасивних адаптаційних методів, заснованих на 
принципах збереження енергії і води, поновлюваних ресурсів і місцевих 
матеріалів, що дозволяє житлу Мозабітів повністю пристосуватися до 
місцевого посушливого клімату. 

Ключові слова: долина М'заб; архітектура Мозабітів; традиційне житло; 
адаптація до клімату; Архітектура стійкого розвитку; Світова Спадщина 
ЮНЕСКО. 
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«КОНСТРУКТОР ГОРОДА» (FORM-BASED CODES)  
И ЕГО ВНЕДРЕНИЕ В ГОРОДСКУЮ СРЕДУ ХАРЬКОВА 

 
Аннотация: в статье рассматривается подход к развитию города, который 

опирается на так называемые "конструкторы города" или “form-based codes”. 
Он представляет собой нормативно-закрепленные правила формообразования, 
архитектурного оформления, объектного наполнения отдельных зон в виде 
заранее разработанных фрагментов городской среды. Рассмотрена эволюция 
развития данного подхода от античных городов до конца ХХ в. Выявлено, что 
конструктор города помогает следовать четкой стратегии городского развития, 
способствует созданию качественной урбанистической среды минимальными 
средствами, приводит к гарантированному практическому результату. 
Предложены способы внедрения подобного подхода городской среды Харькова 
в рамках реализации комплексной городской стратегии: «конструктора 
городских пространств», «конструктора улиц», «конструктора дворов”, 
«конструктора кварталов». Первыми шагами для внедрения конструктора 
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города должны стать: 1) проектно-практические семинары с привлечением ряда 
к работе специалистов (архитекторов, урбанистов, социологов, экономистов и 
др.) для разработки структуры “конструктора города” и основных регламентов; 
2) проведение проектных семинаров по ревитализации дворовых пространств с 
широким применением партисипативного подхода.  

Ключевые слова: конструктор города; form-based codes; стратегия 
развития; городские территории; конструктор дворов; конструктор улиц; 
конструктор публичных пространств. 

 
Постановка проблемы. Современный постсоветский Харьков, как и 

другие украинские города, развивается беспорядочно и ситуативно. Старый 
недвижимый фонд и общественные городские пространства (парки, скверы, 
улицы, площади), которые исторически сформировали облик города, физически 
ветшают и устаревают, и не соответствуют современному представлению о 
качественном городском пространстве. Участки городской земли, которые 
выкупаются девелоперами, застраиваются, исходя из стремления получить 
быструю максимальную прибыль и выставляя на продажу не качество жизни, а 
количество квадратных метров, что негативно сказывается на жизни города в 
целом – застраиваются зеленые территории, закрываются общедоступные 
общественные площадки, историческая застройка замещается обезличенной 
коммерциализированной архитектурой. Инициативы городской власти по 
развитию города ограничиваются только ликвидацией точечных аварий, 
случайным отбором дворов для обновления в них детских и спортивных 
площадок (часто с неудобным размещением игрового и спортивного 
оборудования), таким же несистемным ремонтом дорог, и показательными 
дорогостоящими реконструкциями городских парков и скверов с банальным 
дизайном.  

С середины 2010-х гг. в городе активизировались инициативные группы 
молодых архитекторов-урбанистов, которые стали пытаться создавать 
пространства для людей в рамках тактического урбанизма – намереваясь учесть 
интересы разных стейкхолдеров. Однако, несмотря на попытки выстраивания 
диалога, к самой работе подключались только отдельные заинтересованные 
сообщества и местные активисты. В результате, точечные проекты, при 
попытке их реализации, часто наталкивались на острую критику и местных 
жителей, и горожан, иногда перерастая в открытое противостояние.  

Сложившаяся ситуация свидетельствует от том, что кроме популярных 
сегодня практик тактического урбанизма, который может помочь понять 
текущие условия и потребности конкретной городской территории 
экспериментальным путем, необходимо ведение регулярной работы по 
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разработке комплексных общегородских регулятивов и методических 
руководств, которые, опираясь на качественный исследовательский бэкграунд и 
будучи согласованы с общей стратегией развития города, обеспечат 
автоматическое формирование здоровой и качественной городской среды.  

Разговор о введении каких-либо градостроительных регулятивов в 
Украине ведется еще с середины 1990-х гг. Тогда же, как и в ряде других 
крупных городов Украины, на рассмотрение харьковских властей было подано 
предложение о создании городского зонинга как гибкого инструмента, который 
позволит девелоперу работать с городскими территориями, но с 
определенными ограничениями – в первую очередь относящихся к высотности 
зданий и их функциональному наполнению. Работа над разработкой документа 
заняла длительный период – зонинг города Харькова был утвержден городским 
советом только в 2013 г.  

Однако, городской зонинг так и не стал механизмом, который на самом 
деле регулирует городские земельные отношения (не только в Харькове, но и в 
других украинских городах) – формально в нем были закреплены ограничения, 
но реально каждое ограничение могло быть легально проигнорировано при 
текущем интересе крупного застройщика. Относительно устойчивым 
регулятивом, мог бы стать историко-опорный план города, наличие которого 
могло бы стать “спасательным кругом” хотя бы для ценных исторических 
зданий центра, разрушенных ради коммерческого строительства, но и он был 
согласован только в 2019 г. [1]. 

Ситуация, которая сложилась в Харькове, требует поиска новых 
инструментов и подходов к развитию города, которые позволят преобразовать 
его быстро, эффективно, с разумной экономией средств и без потери качества. 
Таким инструментом мог бы стать регулятив, который фиксирует внимание не 
на функциональном наполнении и ограничениях, как зонинг, а прописывает 
вариативный набор допустимых форм. Он позволит сохранить стилистический 
и морфологический характер застройки, при этом рассматривая как макро- 
(застройку целого квартала или даже нескольких), так и микроуровни 
(отдельный двор, фасад улицы).  

Подобные методические руководства уже несколько десятилетий 
применяются в США и получили там название «form-based codes» (кодексы на 
основе форм) или «smartcodes». «Form-based codes» представляют собой 
адаптивные “городские конструкторы” и дают возможность упорядочить 
городскую среду хаотично разрастающихся городов. Проанализированный и 
адаптированный американский опыт может стать эффективным средством для 
решения многих проблем не только Харькова, но и других городов Украины. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Тема «конструкторов 
города» («form-based codes», «smartcodes») стала предметом исследования 
таких авторов как Sh. Sw. Sing [2], M.E. Madden and B. Spikowski [3], Y. Zhang, 
M.A. Schnabel [4], T. Raza, A. Omar, Sh. Nath [5], D. G. Parolek, K. Parolek, 
P. C. Crawford [6] и др. В этих работах авторы рассматривают применения 
“form-based codes” для центров городских районов и уличных пространств 
(A. Omar, Sh. Nath, S. Akaraci, H. Meraj) и также эффективность применения 
этого подхода в плотной городской застройке (Y. Zhang, M. A. Schnabel). В ряде 
работ «form-based codes» рассматривается как альтернатива или дополнение к 
правилам зонинга (Sh. Sw. Sing, M. E. Madden and B. Spikowski) [7]. Также 
предметом научного интереса остается методология, принципы и наборы 
элементов, которые могут повысить скорость внедрения, при этом не теряя 
идентичности каждого конкретного места [8, 9]. Большое количество 
публикаций рассматривают практические реализации и следствия, к которым 
привела инновация - например, «form-based codes» в Калифорнии, Майями, 
Флориде, Чандигархе и в других городах Индии [10].  

Интерес также представляют работы по истории развития городских 
конструкторов – в Древней Греции, Риме, Западной Европе [11, 12, 13]. 
Важными в контексте развития постсоветских городов, являются поиски форм 
и наборов «городских конструкторов» на территории бывших республик, 
которые входили в состав СССР [14,15,16].  

Цель данной публикации – выявить содержание подхода «конструктор 
города», анализируя эволюцию его развития, и определить инструменты, 
которые могут быть использованы при внедрении подобного подхода в 
городскую среду Харькова в рамках реализации городской стратегии.  

Методика исследования опирается на историко-генетический метод – для 
выявления содержания подхода «конструктор города», компаративный анализ 
положительного опыта внедрения данной методики в развитых странах (в 
частности в США) и системный подход – применяется для определения 
конкретных инструментов, которые могут быть использованы для начала 
комплексного внедрения подхода в городское строительство. 

Основная часть. Понятие «конструктора города» не является 
общепринятым, тем не менее, на протяжении длительного времени приемы 
типологизации и комбинаторики, которые учитывают общую логику и законы 
построения, и могут собирать из отдельных элементов пространственные 
структуры разной масштабности, реализуются в городской среде и 
непосредственно создают ее. Основными элементами городских конструкторов, 
является структура, особым образом устроенная, на которую насаживаются 
элементы, и базовые модули, которые могут представлять собой: целый 
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квартал, здание определенной типологии, часть улицы, общественного 
пространства или здания, деталь. Главной целью создания любого 
конструктора города было упрощение процедуры принятия приемлемых 
решений (с точки зрения функции, конструкции, эстетики), возможность 
привлечения к практике не только высококвалифицированных участников 
архитектурно-строительного процесса без потери качества, быстрое 
преобразование городской среды – приведение ее к единообразию и 
стилистической согласованности. При этом следует отметить, что конструктор 
города – это инструмент работы с массовыми, обычными городскими 
пространствами, для ответственных и значимых мест необходим 
индивидуальный подход, с проведением архитектурных конкурсов на поиск 
ярких и нестандартных решений. 

Впервые «городские конструкторы» были реализованы в Древней Греции, 
Риме и Древнем Китае [11, 12, 13].  

Еще в V веке до н.э. древнегреческие города стали застраиваться согласно 
«гипподамовой системе» планировки, в основе которой была заложена 
ортогональная сетка. Эта система отличалась от обычных регулярных схем тем, 
что территория города не просто разбивалась на однообразные кварталы, но и 
особым образом функционально зонировалась – была реализована матрица, 
которая предполагала включение в нее различных типологических объектов. 
Примером такого подхода к планированию был город Олинф, который 
сформировался в V—IV вв. до н. э. (Рис. 1). Его жилые кварталы имели 
одинаковые размеры, примерно 100х40 м и разделялись пополам проходом 
шириной около 2 м, служившим для удаления нечистот. Каждый квартал 
состоял из двух рядов совершенно одинаковых строительных участков, 
имеющих размеры 19х20 м. Дома на смежных участках, имели общие боковые 
стены, так что застройка каждого квартала представляла собой два жилых 
блока по пять домов в каждом. Единый градостроительный замысел охватывал 
не только сеть улиц и расположение площадей, но также внутриквартальную 
планировку и блочную застройку жилых кварталов.  

   

Рис.1. Планировочная структура и квартальная планировка древнегреческого г.Олинф  
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Похожий подход был использован при восстановлении города Милета 
после греко-персидских войн. По проекту архитектора и математика Гипподама 
город был поделен на следующие основные зоны: общественный центр в 
районе Театральной бухты, торговый центр, примыкающий к Военной гавани, 
и два крупных жилых района. Две главные улицы шириной 7 м, расположенные 
под прямым углом, пересекались в зоне общественного центра. Главная 
городская площадь была разделена на две зоны: общественную и торговую; 
ещё одна площадь – рыночная – была отнесена в район торговой гавани. 
Кварталы города имели форму прямоугольника и каждый из кварталов был 
заполнен «элементами конструктора» города следующей типологии: храмы, 
театры, стадионы, ипподромы, жилые дома и т.д. Внутри каждого из элементов 
вышеупомянутой типологической линейки были свои типы. Например, 
древнегреческие храмы представляли разные детали городского конструктора, 
такие как: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер, псевдопериптер, 
диптер, псевдодиптер, толос. 

Как «городские конструкторы» создавалась и большая часть городов в 
Древнем Риме. Древнеримские города типологически делились на: столичные и 
административные центры, портовые, военные города-лагеря, ремесленные и 
торговые, города-курорты. Как правило, эти города имели регулярную 
планировочную структуру: план был квадратной или прямоугольной формы с 
двумя главными взаимно перпендикулярными улицами. В центре таких 
городов однотипно находились преторий и военный форум. Главные улицы 
обычно оформлялись колоннадами, а на пересечении улиц ставился тетрапил – 
квадратный павильон с четырьмя ордерными арками. 

Огромные масштабы строительства Древнего Рима были вынуждены 
прибегать к использованию местной неквалифицированной рабочей силы. Для 
облегчения работ и предсказуемости результата требовалась максимальная 
типизация форм и элементов. В связи с этим в Древнем Риме был разработан 
свой типологический конструкторов городских элементов. Он включил в себя 
следующие типы: храм, базилика, театр, термы, триумфальная арка, 
библиотека, колумбарий, инсула, жилой дом, общественный туалет.  

Древнеримские архитекторы разработали четкие правила построения не 
только отдельных построек, но и отдельных частей. Именно в Древнем Риме 
получила свое окончательное воплощение система пяти римских ордеров. 
Сформированные закономерности и правила гармонизации оформились в 
ордерную систему, которая стала универсальным параметрическим 
конструктором, который использовался на протяжении многих веков после 
падения Римской империи. Единицей измерения в данной системе стал модуль, 
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использование которого позволило автоматически создавать гармоничные 
композиции (Рис. 2).  

 

 
Рис.2. Древнеримский городской типологический конструктор 

Конструкторы городов продолжили свое развитие и позднее. Так, 
например: в XVI в. испанская корона провозгласила закон, который установил 
основные требования к городской форме для колониальных городов в Америке; 
в XVII в. – Уильям Пенн разработал точные требования по формообразованию 
при городском планировании в Филадельфии; в XVIII в. – в каноне барочного 
городского дизайна предполагалось, что все фасады зданий первой линии 
должны оформляться в едином стиле; в XIX в. – реконструкция Парижа 
проводилась с жесткой регламентацией форм, были установлены точное 
соотношение высоты зданий и ширины улицы; расположение и размеры окон и 
дверей на фасадах зданий; последовательная посадка уличных деревьев; цветов 
материалов были стандартизированы; и т.д.  

Развитие заводских технологий строительства в ХХ в. привело к широкому 
внедрению унификации и стандартизации элементов. “Городской 
конструктор”, в основу которого были положены модернистские принципы, 
наибольшее развитие получил в СССР. Здесь архитекторы и градостроители 
разработали тома серийных решений разного уровня: планировочные 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

176 

структуры самих микрорайонов; серии жилых домов и типы общественных 
зданий, которые учитывали диапазон климатических условий, значимость 
города, количество потребителей; серии благоустройства улиц, дворов, 
общественных пространств. Решение какой типовой серийный объект будет 
построен и какое количество этих объектов в конкретном микрорайоне 
принималось исходя из расчетов, которые опирались на усредненные данные и 
представления о быте советского человека и возможностей плановой 
экономики. Работа архитектора сводилась к «привязке» типового проекта 
(жилого дома, клуба, кинотеатра, детского сада, школы) к конкретной 
местности. Городские конструкторы, которые были внедрены в советский 
период до сих пор предопределяют облик и общественную жизнь украинских 
городов. Попытки регулирования городских форм в рамках модернистских 
представлений были связаны с усредненными статистическими показателями и 
не учитывали местные контексты. Одинаковые элементы возводились в разных 
странах мира, что часто снижало качество отдельных городских территорий, 
обезличивая их. 

С середины 1960-х гг. в западных обществах стало нарастать 
антимодернистское движение [17], а к концу ХХ в. была сформулирована одна 
из самых влиятельных градостроительных концепций – новый урбанизм [18] – 
движение за реформы в области планирования и городского дизайна. Новый 
урбанизм подразумевал возрождение небольших компактных городов (или 
районов), в противоположность «автомобильным» пригородам [19]. Концепция 
Нового урбанизма предполагала повышенную экономическую, физическую и 
социальную активность жителей [20]. Именно поэтому для создания 
идеального общественного городского пространства крайне важной стала сама 
форма проектируемой среды, создание «городского конструктора» который 
включит организацию пространств дворов, улиц, общественных пространств, 
квартальной застройки, при разработке опираясь на архитектурные традиции 
того региона, где велось строительство.  

Первая попытка направить развитие целого города в логике нового 
урбанизма была предпринята в 1982 году. Команда дизайнеров создала 
проектный кодекс Флориды, который установил базовые физические стандарты 
архитектуры, сопоставленные с участками, а затем пригласили разработчиков и 
архитекторов, чтобы в рамках установленных ограничений спроектировать 
свои проекты. Предложенный кодекс оказался очень успешным; в результате 
застройка города Сисайд была признана одной из наиболее привлекательных в 
послевоенную эпоху (Рис. 3). 
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Рис.3. Генеральный план города Сисайд и его вид с высоты птичьего полета 

 
Успешный пример стал основанием для массовой разработки городских 

конструкторов в других городах США. Такой подход к развитию городской 
среды стал эффективным ответом на вызовы разрастания американских 
городов, ухудшение состояния исторических районов, угнетение пешеходов на 
улицах города [20]. Регулирующие кодексы получили название «form-based 
codes» и «smartcodes». 

«Form-based codes» – это инструмент регулирования городской застройки 
для достижения предсказуемой городской формы в будущем, организационным 
принципом которого выступает формообразование и предметная среда, а не 
землепользование. Он представляет собой городской конструктор, который 
задает корректную для комфортного и здорового города параметризацию на 
разных уровнях. При этом «form-based codes» привязаны к плану зонинга 
города, который регулирует функциональный баланс городский территорий. 
«Form-based codes» могут применяться на разных уровнях – как в масштабе 
отдельной улицы, так и на уровне всего города или даже округа. 

Как правило, «form-based codes» включает в себя следующие элементы:  
1) Регулирующий план – карта регулируемой зоны с указанием мест, где 

применяются различные стандарты архитектурных форм с указанием их 
конкретных параметров.  

2) Стандарты общественных пространств – описывают физическую форму 
площадей, парков, проезжей части улиц и других общественных мест. 
Стандарты обычно представлены образмеренные поперечные сечения 
и/или виды в плане, которые показывают ширину проезжей части, 
ширину тротуара, размещение объектов озеленения, расположение 
уличных фонарей, расположение полос общественного транспорта и 
размещение объектов архитектуры. Могут включать схемы видов сверху, 
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показывающие расстояние между уличными деревьями и фонарями, а 
также радиусы поворотов улиц. 

3) Стандарты архитектурных форм – контролируют конфигурацию, 
особенности и функции зданий, которые определяют и формируют 
общественное пространство, в том числе: выравнивание зданий 
относительно улицы; расстояние насколько близко здания находятся к 
тротуарам; видимость и доступность входов в здания; минимальная и 
максимальная высота строений; минимальное или максимальное 
покрытие фасада участка; минимальный и максимальный объем оконного 
покрытия на фасадах; физические элементы, необходимые для зданий 
(например, ступени, подъезды, типы разрешенных балконов); 
функциональное назначение зданий (например, офисное, жилое или 
торговое). Дополнительно могут быть разработаны разделы, которые 
регулируют архитектурный дизайн и стилистику зданий.  

4) Карта администрирования – описывает процедуру рассмотрения заявки 
на строительство и утверждение проекта. 

5) Определения – глоссарий для точного использования технических 
терминов. 

«Form-based codes» также могут включать: архитектурные стандарты – 
правила, контролирующие внешние архитектурные материалы и качество; 
стандарты ландшафтного дизайна – правила, регулирующие ландшафтный 
дизайн и растительные материалы; стандарты вывесок – правила, 
регулирующие допустимые размеры вывесок, материалы, освещение и 
размещение; стандарты экологических ресурсов – правила, регулирующие 
такие вопросы, как отвод и инфильтрация ливневых вод, развитие на склонах, 
защита деревьев, доступ к солнечным батареям и т. д.; аннотацию – текст и 
иллюстрации, объясняющие цели конкретных положений кодекса.  

Одними из первых «form-based codes» были приняты: для центра города 
Уэст-Палм-Бич (1995) году; для Виксбурга, штат Миссисипи (2001); для 
главной городской артерии, Колумбия-Пайк в округе Арлингтон, штат 
Вирджиния (2003); для города Сонома и для центральной части Петалумы, 
Калифорния (2003), в округе Сент-Люси, Флорида (2006). В настоящее время 
«smartcodes» работают для Майами, Флориды, городах, которые 
восстанавливаются после урагана, в Миссисипи и Луизиане, а также в таких 
городах, как Таос, Нью-Мексико, Мичиган-Сити, Индиана, Джеймстаун, Род-
Айленд, Лоуренс, Канзас, Нью-Касл, Делавэр, и Бран в Румынии. Среди 
последних разработок «form-based codes» следует отметить кодекс Цинциннати 
(2013), единый кодекс округов Бофорт и Порт-Ройала, Южная Каролина.  
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Опыт США продемонстрировал, что внедрение «конструктора города» в 
управление городскими территориями может быстро и эффективно повысить 
качество городской среды при максимальной оптимизации финансовых 
ресурсов. В 2004 г. в США была организована некоммерческая организация 
«Form-based codes Institute (FBCI)», основным направлением деятельности 
которой стало установление стандартов и обучение передовым методам 
разработки «form-based codes».  

Учитывая специфику развития постсоветских городов, а именно: 
прерывание на 70 лет естественного развития и подмена его советским 
централизованным городским планированием, которое опиралось на 
потребности производственного сектора, – при разработке местных 
«конструкторов города» должно учитываться, что городская ткань Харькова 
неоднородна, и после 30 лет свободного рынка постсоветские пространства 
города не смогли превратиться в комфортные места для жизни естественным 
образом, сохранив принципы жизненного уклада, заложенные советскими 
градостроителями. Именно в связи с этим, «конструктор города» постсоветских 
городов имеет смысл рассматривать не как цельную структуру, а набор 
отдельных слоев, которые взаимоучитывают и накладываются друг друга: 
«конструктор дворов», «конструктор улиц», «конструктор публичных 
пространств», «конструктор кварталов».  

Под «конструктором дворов» понимается система элементов и правил 
сборки, разработанных проектировщиками совместно с горожанами, которая 
позволяет быстро и качественно обустраивать дворовые пространства [21]. 
«Конструкторов дворов» может быть разработано неограниченное количество, 
в зависимости от запроса горожан на идентичность своих районов и наличию 
проектировщиков, готовых участвовать в городских проектных инициативах. 

Опыт реализации таких «конструкторов дворов» на постсоветском 
пространстве уже есть. В 2018 г. проектными группами был разработан 
комплексный подход к благоустройству московских дворов. Они предложили 
алгоритм работы с дворовыми пространствами, выделили типы дворов, а также 
разработали наборы элементов дворовых конструкторов – объемно-
пространственные решения: проездов, въездов, организации городских 
огородов. Такие конструкторы были разработаны в Самаре [22], Екатеринбурге 
[24], Ижевске [23]. Предполагалось, что разработанные комплекты могут быть 
и самодельными, и заводского изготовления, при этом допускалось выбирать 
материалы, цвет, тип озеленения, ограждения и др. на свое усмотрение. 
Благодаря проведенной работе удалось: разработать принципы, 
обеспечивающие комфортность и функциональность дворовой и придомовой 
территории жилого комплекса для жильцов разных возрастных групп; создать 
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новую объемно – планировочную композиционную систему; сконструировать 
дворовые территорий для будущих районов; создать системы малых 
архитектурных форм и элементов благоустройства модульного применения; 
найти решения, создающие узнаваемый стиль района, а также эстетичный 
дизайн благоустройства; предложить вариативность использования покрытий 
(Рис. 4). 
 

  
 

Рис. 4. Конструкторы дворов: варианты сборки конструктора дворов (г. Самара) и пример 
разработки зон безопасности детских игровых комплексов (г. Ижевск) 

 
Параллельно с «конструкторами дворов» должны быть разработаны 

«конструкторы кварталов», которые закрепят принципы и параметры 
архитектурных объектов, прежде всего, в исторических кварталах (до 1960-х 
гг.), ради того, чтобы сохранены были не только сами объекты - памятники 
истории и архитектуры, но и сама историческая городская среда [25]. 

«Конструктор улиц» представляет собой систему элементов и правил 
организации уличных пространств, которая предполагает комплексный подход 
к благоустройству и четкую стратегию городского развития. Он устанавливает 
систему классификации улиц, порядок и особенности определения границ 
благоустраиваемых территорий, включает планировочные и архитектурные 
рекомендации, требования к отдельным элементам уличных пространств, а 
также критерии оценки. 

Разработка такого конструктора позволяет выделить наиболее 
распространенные в Харькове типы улиц с общими проблемами и потенциалом 
для благоустройства. Для разных типов улиц разрабатываются решения по 
организации и элементы: пешеходной и велосипедной инфраструктуры; 
инфраструктуры общественного транспорта; озеленения; освещения; элементов 
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климатического комфорта; уличной навигации. Будут созданы индивидуальные 
рекомендации для каждого типа улиц, которые повысят качество среды с 
учетом потребностей горожан и особенностей каждого района (Рис.5). 

 

  
 

Рис. 5. Конструктор улицы: примеры регламентов сечений улиц 
 

«Конструктор публичных пространств» – это система элементов и правил 
организации публичных пространств, а именно рекомендации и готовые 
фрагментарные решения по формированию парков, скверов, площадей с 
высоким качеством среды.  

Принимая во внимание ограниченность ресурсов предложены следующие 
пилотные проекты, которые позволят запустить процесс внедрения городского 
конструктора в Харькове – с одной стороны, наиболее простые, а с другой – 
имеющие большее влияние на городскую среду: 

1) Разработка процедуры формирования городских регламентов и правил 
застройки города с учетом его стратегий его будущего развития; 
предполагает проведение проектного семинара, результатом которого 
будет:  

- определение формата городского конструктора;  
- перечень необходимых для разработки подразделов документации кодекса;  
- формирование состава рабочей группы. 

Проведение данного семинара станет стартовой точкой для проведения 
целого ряда узкотематических экспертных сессий и проектов отдельных 
рабочих групп, которые будут привлекаться к работе. Благодаря этой 
долгосрочной работе будут разработаны стандарты отдельных городских 
территорий; общие регламенты проектирования общественных пространств, 
улиц, зданий и сооружений; параметры городской архитектуры, в том числе 
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стандарты размещения красных линий, диапазон высот построенных объектов, 
материал фасадов и покрытий, габаритные параметры оконных и дверных 
проемов, наличие и формы балконов и т.д.; параметры дорожно-транспортной 
сети, озеленения, освещения, объектов дизайна, уличной навигации, рекламных 
вывесок, которые в комплексе сложатся в городской конструктор и установят 
систему внутренних регуляторов и потенциалов и ограничителей, которые 
обеспечат развитие эффективной и качественной городской среды.  

2) Проект «Конструктор харьковских дворов» – предполагает проведение 
ряда проектных семинаров-конкурсов, направленных на ревитализацию 
отдельных дворовых территорий города с активным вовлечением в процесс 
местных жителей. К работе также будут привлечены эксперты – социологи, 
психологи, антропологи, архитекторы, художники, которые будут проводить 
и делиться результатами своих исследований. 
Работа с городскими территориями, к которым местные жители имеют 

непосредственное отношение, являясь прямыми бенефициарами, один из 
важнейших инструментов эффективного внедрения разработок в практику, а 
затем их регулятивной фиксации для упрощения работы с подобными 
территориями. Такие проекты направлены на повышение осознанности 
жителей к окружающей их городской среде и воспитанию добрососедства. 
Важной составляющей проекта будет разработка онлайн приложений и других 
игрофикационных инструментов (по типу игр жанра градостроительных 
симуляторов), которые будут направлены на вовлечение в процесс 
сотворчества представителей разных социальных групп. Каждому жителю 
должна быть предоставлена возможность включиться в проектирование своего 
дворового пространства, предложить свое решение и найти компромисс с 
интересами соседей. Предварительное проигрывание ситуации в цифровом 
формате ускорит процесс трансформации и позволит избежать неразрешимых 
конфликтных ситуаций.  

Результатом реализации проекта «Конструктор харьковских дворов» 
станет инструкция, каким образом быстро и качественно обустроить дворовое 
пространство, сохранив его индивидуальность: набор рекомендаций по 
организации дворового пространства; разработка типовых функциональных 
модулей среды двора – городские огороды и цветники, беседки, детские 
площадки, зоны барбекю, дворовые бассейны; разработка дизайна конкретных 
изделий - лавочки, ограждения, навесы, урны; правила сборки.  

Реализация разработанных проектов дворов – необходимая составляющая 
процесса, которая будет стимулировать другие менее активные городские 
сообщества к объединению и проявлению инициативы. Финансирование 
строительных и ремонтных работ, закупка нового оборудования и элементов 
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благоустройства будет производиться за счет средств как муниципалитета, так 
и средствами самих жителей. Дотации от муниципалитета будут получены 
жителями на конкурсном основании.  

 
Выводы 

Выявлено, что «городской конструктор» – это результат длительного 
эволюционного развития, который происходил благодаря поиску эффективных 
решений по быстрому возведению и благоустройству города стилистически 
целостного с высоким качеством заранее принятых решений, касательно 
выбора типов его улиц, площадей, зданий и сооружений. В результате этой 
эволюции были сформулированы специальные регламенты, которые легли в 
основу городской политики развитых стран.  

1. Выделено два главных преимущества применения «конструктора города»: 
- получение пошагового и стратегического поиска эффективных решений по 
формированию таблицы элементов города (типов его улиц, площадей, зданий 
и сооружений).  

- получение эффективной системы, которая позволяет быстро улучшать город 
без постоянного привлечения профессионалов – даже, если такой системой 
пользуется обычный человек, то всегда гарантирован результат достаточного 
качества.  

2. Определено, что наиболее близкие системы «конструкторов города» к 
Харькову – это конструкторы американских городов «form-based codes», 
внедрение которых за короткий временной промежуток позволило улучшить 
качество городской среды и повысить привлекательность города, как для 
проживания, так и вложения в него инвестиций. При этом, данные 
«конструкторы» должны быть проанализированы и рассмотрены с точки 
зрения местных градостроительных, социальных и политических контекстов.  

3. Выявлено, что для создания «конструктора города» в Харькове, который 
объединит в себе «конструктор дворов», «конструктор улиц», «конструктор 
публичных пространств», «конструктор кварталов», необходимо проведение 
серии проектных семинаров и воркшопов, благодаря которым будет 
определена структура «конструктора города» целиком, содержание и 
устройство каждой его части.  

4. Кратко сформулировано содержание двух пилотных проектов («Городские 
регламенты и правила застройки города» и «Конструктор харьковских 
дворов»), реализация которых позволит запустить процесс внедрения 
данного подхода в городскую политику. В результате пошагового и 
системного внедрения городских конструкторов будет создана комфортная и 
здоровая городская среда, доступная каждому харьковчанину.  
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«Конструктор міста» (form-based codes) та його впровадження в міське 
середовище Харкова 

У статті розглядається підхід до розвитку міста, який спирається на так 
звані "конструктори міста" або "form-based codes". Він являє собою 
нормативно-закріплені правила формоутворення, архітектурного оформлення, 
об'єктного наповнення окремих зон у вигляді готових, заздалегідь розроблених 
фрагментів міського середовища. Розглянуто еволюцію розвитку даного 
підходу від античних міст до 1960-1980-х рр. Виявлено, що конструктор міста 
допомагає слідувати чіткій стратегії міського розвитку, сприяє створенню 
якісної урбаністичного середовища мінімальними засобами, призводить до 
гарантованого практичного результату і капіталізації територій. Запропоновано 
способи впровадження подібного підходу міського середовища Харкова в 
рамках реалізації комплексної міської стратегії: "конструктора міських 
просторів", "конструктора вулиць" і "конструктора дворів". Першими кроками 
для впровадження конструктора міста повинні стати: 1) проектно-практичні 
семінари з залученням ряду до роботи фахівців (архітекторів, урбаністів, 
соціологів, економістів та ін.) Для розробки структури "конструктора міста" і 
основних регламентів; 2) проведення проектних семінарів по ревіталізації 
дворових просторів з широким застосуванням партисипативного підходу. 

Ключові слова: конструктор міста; Form-Based Codes; стратегія розвитку; 
міські території; конструктор дворів; конструктор вулиць; конструктор 
публічних просторів. 
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"City constructor" (form-based codes) and its implementation in the urban 
environment of Kharkiv 

The article discusses an approach to the development of the city, which is based 
on the so-called "city constructors" or "form-based codes". It represents the 
normatively fixed rules for shaping, architectural design, object filling of individual 
zones in the form of ready-made, pre-developed fragments of the urban environment. 
The evolution of the development of this approach from ancient cities to the 1960s-
1980s is considered. It was revealed that the city designer helps to follow a clear 
urban development strategy, contributes to the creation of a high-quality urban 
environment with minimal means, and leads to a guaranteed practical result and 
capitalization of territories. Methods of introducing such an approach to the urban 
environment of Kharkiv in the framework of the implementation of an integrated 
urban strategy are proposed: “designer of urban spaces”, “designer of streets” and 
“designer of courtyards”. Two directions are proposed for the formation of a 
"designer of urban spaces". The first one: it is necessary to conduct a series of design 
seminars and workshops to determine the format of an urban designer, a list of code 
documents required for the development of subsections and formation of the 
composition of the working group, which will continue to develop the "city 
constructor". The second direction of work on the “constructor” should be a series of 
design seminars,competitions, with the obligatory active involvement of local 
residents in the process. These project seminars should be aimed at revitalizing 
individual courtyard areas of the city. For the fruitful implementation of such 
participatory projects, it is necessary to develop online applications that will facilitate 
the involvement of representatives of different social groups in the creative process. 
The article also suggests ways of introducing such an approach for the strategic 
development of the urban environment of Kharkov and reveals two main advantages 
of the “city constructor”. The first one: in the case of developing the city as a 
constructor, we get a step-by-step and strategic search for effective solutions to form 
a table of city elements (types of streets, squares, buildings and structures). The 
second advantage is that by developing a set of elements, rules and recommendations, 
we have an effective system that allows you to improve the city quickly, without the 
constant involvement of professionals. Even if such a system is used by an ordinary 
person, then a result of sufficient quality is always guaranteed.  

Keywords: city constructor; Form-Based Codes; urban planning strategy; urban 
areas; courtyard constructor; street constructor; public space constructor. 
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АРХІТЕКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПАРКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК 
ІНДИКАТОРИ ВПЛИВУ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА 

ЕСТЕТИЧНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ 
 
Анотація: у статті окреслено значення архітектурних компонентів 

паркового середовища як індикаторів впливу соціокультурних чинників на 
естетичні преференції. 

Для проведення дослідження було залучено 60 осіб, вік яких коливається в 
межах від 22 до 74 років. Респондентів було розподілено на дві вікові групи по 
30 осіб: молоді люди – 22-34 роки (середній вік 23,9 років); зрілі люди – 46-74 
роки (середній вік 58,9 років). В межах дослідження застосовано вільний 
асоціативний експеримент, в ході якого респонденти розподіляли 45 світлин 
пейзажів з 18 парків світу на три, однакові за кількістю, групи відповідно до 
власних симпатій і самостійно визначали чинники, які вплинули на рішення 
віднести їх до групи привабливих, нейтральних або непривабливих.  

Позитивний вплив на естетичні преференції виявлено зі сторони 
історичних будівель та споруд на зрілих респондентів, разом із його 
нейтральною дією на молодих. Поряд із тим, відмічено нейтральне відношення 
групи зрілих респондентів до монументів радянської доби та негативне – у 
молоді. Подібним є вплив абстрактних скульптур на естетичне сприйняття як 
молодих, так і зрілих респондентів, що має негативний характер. Проте, 
суттєвішим є негативний вплив даних елементів на естетичні преференції 
зрілих респондентів.  

Узагальнюючи результати досліджень естетичних преференцій та 
чинників, які впливають на їх формування, доцільно зауважити на важливості 
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архітектурних компонентів, а також значенні їх ідеологічного контексту. Поряд 
із подібністю впливу на естетичні преференції ознак паркового середовища 
виявлено відмінності, пов’язані із соціокультурним впливом на формування 
естетичного досвіду. 

Ключові слова: естетичне сприйняття; архітектурні компоненти паркового 
середовища; соціокультурний аспект. 

 
Постановка проблеми. Парки є матеріальним вираженням 

соціокультурних процесів, уособленням естетичних поглядів, які панують в 
суспільстві, але здебільшого, розглядаються в контексті осередків рекреації. 
Однак, важливість дослідження соціокультурних аспектів формування 
паркового середовища підкреслені в роботах ряду авторів [9, 2, 3], а 
Jankovic N. (2017) наголошує на доцільності аналізу паркового ландшафту як 
матеріального вираження соціального, історичного та ідеологічного 
аспектів [9].  

У результаті наукового пошуку виявлено фрагментарний характер 
теоретичних аспектів дослідження естетичних якостей паркового середовища, 
що спричинило наукові дискусії щодо способів і методів їх виявлення [7, 11, 
13]. Найменш обґрунтованими та фрагментарними є дослідження паркового 
середовища як об’єкту, що уособлює естетичні погляди певного соціуму, їх 
трансформацію через призму змін його матеріальної системи [3, 2]. Поряд із 
тим, міське середовище як уособлення ідеального образу розглядає 
А. В. Іконніков (1985), наголошуючи, що перетворене середовище, як частина 
реальності, впливає на суспільство загалом та розвиток особистості зокрема [1], 
через естетичне сприйняття та формування преференцій. Отже, спостерігається 
суперечність між важливістю вивчення соціокультурних аспектів формування і 
сприйняття паркового середовища та відсутністю системних знань щодо цього 
питання. 

Мета досліджень. Окреслити значення архітектурних компонентів як 
індикаторів соціокультурного аспекту естетичного сприйняття паркового 
середовища та формування естетичних преференцій. 

Об’єкти та методи проведення досліджень. Аналіз впливу 
соціокультурних чинників на сприйняття естетичних якостей паркового 
середовища базується на роботах Ph. S. Kane [10], N. Jancovic [9], B. Shelby, 
& R. Harris [14], M. Hofmann et al. [8] та передбачає застосування замінників 
реального об’єкту – світлин та відстороненого сприйняття. На світлинах було 
представлено 45 пейзажів (рис. 1) з 18 парків світу. Світлини, зроблені за умов 
сонячного (39 фото) та штучного освітлення (6 фото), а також в різні сезони – 
навесні (11 фото), влітку (21 фото), восени (8 фото) та взимку (5) (див. рис. 1). 
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Для проведення дослідження було залучено 60 осіб, вік яких коливається в 
межах від 22 до 74 років.  

 
 

Рис. 1. Пейзажі парків, використані в межах експерименту
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Виявлення впливу соціокультурного чинника, зокрема радянських ідеалів 
на формування естетичних преференцій обумовило необхідність розподілу 
респондентів на дві вікові категорії: молоді люди – 22-34 роки; зрілі люди – 46-
74 роки. Середній вік першої вікової категорії становить 23,9 роки (30 осіб), а 
другої – 58,9 років (30 осіб). 

В межах даного дослідження було застосовано вільний асоціативний 
експеримент [4] в ході якого респонденти розподіляли світлини на три, 
однакові за кількістю, групи відповідно до власних симпатій і самостійно 
визначали чинники, які вплинули на рішення віднести до групи привабливих, 
нейтральних або непривабливих пейзажів.  

Аналіз отриманих результатів передбачав розподіл наведених 
респондентами ознак пейзажів на групи розміщені в електронній таблиці Excel 
з паралельним підрахунком відсотку респондентів, які віднесли окремий 
пейзаж до тієї чи іншої групи, після чого вираховували кількість згадування 
певної ознаки респондентами в межах групи пейзажів. Класифікація 
зауважених респондентами ознак на категорії та групи проводилася на основі 
аналізу наукових джерел літератури [6, 5] та відповідно до результатів 
анкетування.  

Для статистичного аналізу використано коефіцієнт кореляції Пірсона із 
застосуванням програмного забезпечення Excel, за допомогою якого визначали 
взаємозв’язок між наявністю компонентів паркової території в кадрі та 
естетичними преференціями.  

Виклад основного матеріалу. Першим етапом дослідження став аналіз 
естетичної привабливості пейзажів в результаті якого виявлено, що найбільше 
респондентів (78,7 %) віднесли до привабливих пейзажів світлину № 11 
(рис. 2). Проте, частка респондентів в межах вікових категорій є неоднорідною 
– серед зрілих людей пейзаж № 11, привабливим вважають 85,7 % та 68,4 % 
молодих. Подібною є ситуація із пейзажами № 6, 7 та 23. Зокрема, пейзаж 
Маріїнського палацу та партеру (світлина № 6) визнали привабливим 84,2 % 
зрілих людей і вдвічі менше (42,9 %) – молодих, а пейзажі № 7 та 23 віднесено 
до категорії привабливих 57,4 % 64,3 % відповідно молодих і 42,1 % в обох 
випадках зрілих респондентів (див. рис. 2). 

Незважаючи на відносну одностайність щодо непривабливих пейзажів, в 
окремих випадках спостерігається суттєва різниця відповідно до вікової групи 
респондентів, а найбільшою є при оцінюванні пейзажу № 8, який 73,7 % зрілих 
респондентів вважають непривабливим, а серед молодих ця частка становить 
лише 39,3 %. Подібною є ситуація з пейзажем № 39, який непривабливим 
визнали 94,7% зрілих респондентів і майже в двічі менше (53,6 %) – молодих 
(див. рис. 2). 
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У результаті аналізу даних опитування виявлено значну увагу з боку 
респондентів обох вікових категорій до матеріальних компонентів паркового 
середовища та їх композиційної організації. Відтак, несуттєвою є різниця у 
частці згадувань рослинних компонентів, як в межах вікових груп, так і в 
розрізі привабливих, нейтральних та непривабливих пейзажів. Однак, дещо 
більша увага до насаджень (незалежно від групи пейзажів) спостерігається з 
боку молодих людей, а також щільність зв’язку між кількістю згадувань 
насаджень та часткою респондентів, які віднесли пейзажі до певної групи (рис. 
3).  

 

 

Рис. 2. Структура естетичної оцінки респондентами різних вікових категорій 
 

Окрім насаджень, у молоді виявлено більшу увагу до колориту паркових 
пейзажів ніж у зрілих респондентів – частка молодих респондентів, які 
зауважили на колорит, як ознаку, що вплинула на їх вибір коливається від 
10,2 % серед групи привабливих пейзажів до 2,5 % – непривабливих. Водночас, 
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лише 6,1 % зрілих респондентів відзначили колорит, як ознаку привабливих 
пейзажів та 2,5 % – як непривабливих (див. рис. 3). 

Суттєва частка серед зауважень респондентів зосереджена довкола 
архітектурних компонентів, але їх мінливість як в межах групи пейзажів, так і 
вікових категорій є неоднорідною – серед привабливих їх частка більша серед 
зрілих людей, а нейтральних та непривабливих – молодих (див. рис. 3). При 
цьому, серед молодих респондентів частка зауважень на архітектурні 
компоненти зростає від привабливих до непривабливих у двічі, а серед зрілих 
найменшою є в групі нейтральних. 

 

 

Рис 3. Структура часток згадувань композиційних ознак пейзажів як 
чинників естетичних преференцій респондентів 

 
Поряд із тим, взаємозв’язок даної групи ознак із часткою респондентів, які 

віднесли пейзаж до привабливих, нейтральних або непривабливих тісніший 
серед зрілих людей в усіх випадках (рис. 4). Такі результати можуть 
засвідчувати суттєвіший вплив архітектурних компонентів паркового 
середовища на естетичні преференції зрілих людей, а ніж молодих. Однак, 
значний вплив з боку архітектурних компонентів на формування преференцій 
виявлено лише в межах непривабливих пейзажів, а в решті випадків помірний 
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та слабкий (див. рис. 4). Окремо доцільно відмітити елементи штучного 
освітлення, на які звернуто увагу незначною кількістю респондентів обох 
вікових категорій, проте кореляційний зв’язок в межах привабливих пейзажів 
при оцінюванні молодими людьми – значний (0,518), а зрілих – слабкий (0,245). 

 

 

Рис. 4. Структура кореляційних зв’язків між кількістю згадувань композиційних 
ознак пейзажів та часткою респондентів, що віднесли їх до певної групи 

 
Відповідно, найсуттєвіший взаємозв’язок преференцій молодих людей 

спостерігається із елементами освітлення. Водночас, привабливість та 
нейтральне сприйняття визначається особливостями композиційно-просторової 
організації. Окрім того, нейтральний характер пейзажів найтісніше пов’язаний 
із планувальною структурою території, а непривабливість пейзажів, віднесених 
до цієї групи зрілими респондентами найтісніше пов’язана з архітектурними 
компонентами. 

Наступним етапом дослідження став аналіз композиційних особливостей 
пейзажів, які віднесені до тієї чи іншої категорії більш ніж половиною 
опитаних. У результаті виявлено ряд особливостей. В першу чергу необхідно 
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відмітити, що в межах кожної групи наявні пейзажі, які віднесені до неї 
вагомою часткою (більше ніж половиною) респондентів обох вікових категорій: 
серед привабливих – це світлини № 11, 44, 45, 17, 38; нейтральних – світлина № 
41; непривабливих – світлини № 15, 16, 31, 39, 12. Варто відмітити, що 
незважаючи на те, що більшість непривабливих пейзажів відмічені в межах 
обох вікових категорій, кількість респондентів, які їх так оцінили, найсуттєвіше 
відрізняється саме в розрізі цієї групи (див. рис. 2).  

За результатами кореляційного аналізу найсуттєвіший вплив на 
преференції респондентів обох вікових категорій виявлено з боку ознак, які 
характеризують композиційно-просторову організацію паркової території (див. 
рис. 4). Зокрема, серед пейзажів, які вважають найпривабливішими зрілі люди 
домінують ті, що мають регулярну симетричну композиційну побудову 
(світлини № 6, 11, 44, 45, 37), а також історичну архітектуру (світлини № 6, 11, 
44, 45). 

Поряд із тим, серед молодих респондентів таких пейзажів менше 
(світлини № 11, 44, 45), а найбільшою є частка респондентів, які обрали 
привабливими пейзажі з елементами штучного освітлення та декоративною 
підсвіткою (світлини № 11, 45 та 23).  

Зважаючи на важливість впливу архітектурних елементів на естетичні 
преференції, що підтверджується попередніми дослідженням [11], здійснено 
аналіз їх особливостей в межах груп пейзажів. Серед привабливих пейзажів 
немає елементів монументально-скульптурного оформлення, які пов’язані з 
радянським періодом історії України. Важливим в цьому контексті є те, що 
зрілими людьми віднесено до категорії нейтральних пейзажів, де в межах 
близької та далекої перспективи наявні елементи монументально-
скульптурного оформлення, переважна більшість з яких присвячена подіям 
Другої Світової війни та створена за радянського періоду історії України. При 
цьому, в межах пейзажів, які вважає нейтральними молодь, домінують рослинні 
компоненти та малі архітектурні форми утилітарного призначення (світлини № 
14, 27, 28). Лише на одному пейзажі з п’яти в межах далекої перспективи, поряд 
з історичною архітектурою, наявні елементи монументально-скульптурного 
оформлення, які пов’язані з радянським періодом (світлина № 41).  

Найбільша частка молодих респондентів (по 64,3 %) вважає 
непривабливими пейзажі з радянськими монументами (світлина № 31, 43), а 
також квітником у вигляді тризуба на передньому плані (світлина № 42). При 
цьому, переважна більшість зрілих респондентів (94,7 % та 78,9 %) вважає 
непривабливими пейзажі з абстрактним монументально-скульптурним 
оформленням (світлини  № 39, 40).  

Негативний вплив абстрактних монументів на естетичні преференції 
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зрілих людей підтверджується і значним (0,557) кореляційним зв’язком між 
кількістю згадувань їх у межах непривабливих пейзажів та часткою 
респондентів, які віднесли їх до цієї категорії. При цьому, кореляція між 
згаданими показниками при оцінюванні молодими людьми – помірна (0,321). 
Поряд із тим, виявлено помірний (0,497) кореляційний зв’язок між кількістю 
згадувань такої емоційно-асоціативної ознаки як «радянське» при 
характеристиці непривабливих пейзажів та часткою молодих респондентів, які 
віднесли їх до цієї групи та слабку (0,171) при оцінюванні зрілими. 

Важливим у контексті негативного впливу абстрактної архітектури на 
естетичні преференції зрілих людей є їх «незрозумілість», відмічену даною 
групою респондентів, що підтверджується значною (0,536) кореляцією між 
кількістю згадувань даної ознаки та наявністю абстрактних архітектурних форм 
у кадрі.  

Узагальнюючи результати дослідження чинників впливу на естетичні 
преференції доцільно зауважити, що індикатором соціокультурного впливу на 
естетичне сприйняття та формування преференцій можуть вважатися 
архітектурні компоненти (рис. 5). Зокрема, елементи монументально-
скульптурного оформлення, пов’язані із радянським періодом історії України 
сприймаються нейтрально категорією зрілих респондентів, які зростали та 
формувалися як особистості в цей період. 

 

 

Рис. 5. Закономірності впливу архітектурних компонентів на естетичні 
преференції респондентів різних вікових категорій 

Причиною такого сприйняття може бути насичення предметно-
просторового середовища загалом та паркового зокрема архітектурними 
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компонентами, що пов’язані з воєнною тематикою, а також мають певні 
стилістичні особливості. Дані обставини могли обумовити «звикання» групи 
зрілих респондентів до наявності таких компонентів у їх життєвому просторі й 
тому нині сприймаються як «звичні» та «непомітні». Натомість, молоді люди 
сприймають їх, як непривабливі. 

Подібним є вплив абстрактних скульптур на естетичне сприйняття як 
молодих, так і зрілих респондентів, що має негативний характер. Проте, 
суттєвішим є негативний вплив даних елементів на естетичні преференції 
зрілих респондентів. Майже цілковита відсутність симпатій серед зрілих 
респондентів до окремих пейзажів із абстрактною скульптурою та досить 
вагома їх частка (до 39,3 %) серед молодих може також вказувати на вплив 
соціокультурного аспекту, адже більшість із паркових об’єктів, де наявні такі 
елементи створені в кінці ХХ-го – на поч. ХХІ-го ст. та знаходяться за межами 
України (світлини № 12, 20, 26, 39, 40). Водночас, позитивний вплив на 
естетичні преференції виявлено з боку історичних будівель та споруд на зрілих 
респондентів, разом із його нейтральною дією на молодих. 

Висновки. У результаті дослідження естетичних преференцій та чинників, 
які впливають на їх формування, доцільно зауважити на важливості 
архітектурних компонентів, а також значенні їх ідеологічного контексту. Поряд 
із подібністю впливу на естетичні преференції ознак паркового середовища 
виявлено відмінності, пов’язані із соціокультурним аспектом, індикатором 
виявлення якого може бути сприйняття архітектурних компонентів.  
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Архитектурные компоненты парковой среды как индикаторы влияния 

социокультурных факторов на эстетические преференции 
В статье охарактеризовано значение архитектурных компонентов парковой 

среды как индикаторов влияния социокультурных факторов на эстетические 
преференции. 
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Для проведения исследования были привлечены 60 человек, возраст 
которых колеблется в пределах от 22 до 74 лет. Респонденты были разделены 
на две возрастные группы по 30 человек: молодые люди - 22-34 лет (средний 
возраст 23,9 лет) зрелые люди – 46-74 лет (средний возраст 58,9 лет). В рамках 
исследования применён свободный ассоциативный эксперимент. В ходе 
эксперимента респонденты распределяли 45 пейзажей 18 парков на три, 
одинаковые по количеству, группы в соответствии с собственными симпатиями 
и самостоятельно определяли факторы, которые повлияли на решение отнести 
их к группе привлекательных, нейтральных или непривлекательных пейзажей. 

Положительное влияние на эстетические преференции зрелых 
респондентов обнаружено со стороны исторических зданий и сооружений, 
вместе с его нейтральным действием на молодых. Наряду с этим, отмечено 
нейтральное отношение группы зрелых респондентов к монументам советских 
времен и отрицательное – со стороны молодежи. Подобным является влияние 
абстрактных скульптур на эстетическое восприятие как молодых, так и зрелых 
респондентов и носит негативный характер. Однако, более существенным 
негативное влияние данных элементов наблюдается на эстетические 
преференции зрелых респондентов. 

Обобщая результаты исследований эстетических преференций и факторов, 
влияющих на их формирование, целесообразно отметить важность 
архитектурных компонентов, а также значение их идеологического контекста. 
Наряду с подобным воздействием на эстетические преференции признаков 
парковой среды выявлены различия, связанные с социокультурным влиянием 
на формирование эстетического опыта. 

Ключевые слова: эстетическое восприятие; архитектурные компоненты 
парковой среды; социокультурные факторы. 

 
Summary 
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Architectural components of the park environment as indicators of the socio-
cultural factors’ impact on aesthetic preferences 

The article presents outlines the importance of architectural components of the 
park environment as indicators of the influence of socio-cultural factors on aesthetic 
preferences. 

The study involved 60 people, ranging in age from 22 to 74 years, which were 
divided into two age groups of 30 people: young people - 22-34 years (mean age 23.9 
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years); Mature people are 46-74 years old (average age 58.9 years). The study used a 
free associative experiment in which respondents distributed 45 photos of park 
landscapes from 18 world parks into three, equal in number, groups according to their 
own preferences and independently determined the factors that influenced the 
decision to refer them to the group of attractive, neutral or unattractive landscapes. 

Positive influence on aesthetic preferences was found on the part of historical 
buildings and structures on mature respondents, together with its neutral effect on 
young ones. At the same time, there was a neutral attitude of a group of mature 
respondents to the monuments of the Soviet era and a negative one on the part of the 
youth. Similar is the influence of abstract sculptures on the aesthetic perception of 
both young and mature respondents, which is negative. However, the negative impact 
of these elements on the aesthetic preferences of mature respondents is more 
significant. 

Summarizing the results of studies of aesthetic preferences and factors that 
influence their formation, it is advisable to note the importance of architectural 
components, as well as the importance of their ideological context. Along with the 
similarity of influence on aesthetic preferences of features of park environment, 
differences related to sociocultural influence on the formation of aesthetic experience 
were revealed due to the results of the analysis of the perception of architectural 
components. 

Keywords: aesthetic perception; architectural components of park environment; 
socio-cultural factors. 
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МІСТОБУДІВНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ  

МІСТА ЧЕРНІВЦІ 
 

Анотація: у статті висвітлюється територіальний розвиток міста на основі 
містобудівної документації та натурних досліджень житлових та колишніх 
промислових територій, наведено фактори які лягли в основу концепції 
генерального плану розвитку міста. Розглянуто варіанти трансформації 
територій зайнятих промисловими підприємствами. Проаналізовано 
інтегровану концепцію розвитку міста, зокрема, конверсійні пропозиції 
розвитку та покращення і модернізації занедбаних територій не діючих та 
частково працюючих промислових підприємств, розглянуто концепцію 
розвитку житлових районів. 

Ключові слова: сталий розвиток міста; територіальний розвиток міста; 
трансформація територій; інтегрована концепція розвитку міста; концепція 
розвитку житлових районів. 
 

Постановка проблеми. Місто Чернівці по своєму економіко-
географічному положеню промисловий, адміністративний та культурний центр 
області, з великою історико-архітектурною спадщиною. Через зростання 
потреби в житловій площі та диверсифікацію форм житла все більш вираженим 
є інтенсивний розвиток території міста. Аспекти ущільнення території – ще не є 
першочерговими, проте, завдяки якісній політиці планування можна все ще 
досягти сталого розвитку міста. Новозбудовані райони характеризуються 
високим рівнем ущільнення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фахово та грамотно 
викладено та досліджено подальший розвиток територій міста в Інтегрованій 
концепції розвитку міста (ІКРМ) [4]. Основною передумовою для розробки 
концепції розвитку Чернівців стала ратифікація угоди у вересні 2014р. – Угода 
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Важливою метою 
Угоди є гармонізація національних стандартів з європейськими нормами. 
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Проєкт «Інтегрований розвиток міст в Україні» підтримує, у межах 
німецько-швейцарсько-української співпраці, шість міст: Чернівці, Вінницю, 
Житомир, Полтаву, Львів та Київ (Подільський район) у створенні 
Інтегрованих концепцій розвитку міста. Проєкт підтримує одне із основних 
завдань реформ Уряду України – децентралізацію. Після підписання 25 квітня 
2016 року Протоколу про співробітництво розпочалася формальна співпраця 
між Чернівецькою міською радою та німецькою урядовою компанією Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH над розробкою 
Інтегрованої концепції розвитку міста та Концепції сталого розвитку 
мобільності та транспорту[4]. Серед архітекторів, науковців які займаються 
дослідженням просторового планування в умовах інтегрованого розвитку міст в 
Україні слід виділити Вадімова В. М. [9]. 

Метою публікації є дослідження територіального розвитку міста яке може 
призвести до кращого балансу у використанні земельних ресурсів, варіантів 
трансформації територій колишніх промислових зон та підприємств які на цих 
зонах частково функціонують або занедбані та ліквідовані. Застосування 
принципів сталого розвитку міст за європейським зразком, удосконалити 
інтеграцію функції житла в промислові райони на прикладі містобудівної 
пропозиції розвитку колишніх промислових зон. 

Основна частина. Місто постійно розширюється. Наявна тенденція 
спорудження за межами старого міста та традиційних передмість нетипових 
для цієї місцевості великомасштабних будівель, особливо, багатоповерхових 
житлових та об’єктів роздрібної торгівлі. Їхнє включення у загальну структуру 
міста за типом (функція) та розміром (форма) відповідно до контексту забудови 
міста не спостерігається. Разом з тим територія міста на околицях постійно 
збільшується, що призводить до подальшого використання природних 
просторів та максималізації відстані до громадських та комерційних закладів, а 
також місця праці, через що обсяг перевезень зростає. 

Територіальний розвиток міста є наслідком загальної концепції генплану 
розвитку міста на основі факторів, що лягли в її основу. [1-3] До них віднесені: 

1. Концепція економічного розвитку міста, яка базується на ринковій 
економіці і приватній ініціативі, приорітетному розвитку сфери 
обслуговування, розвитку індустрії туризму і відпочинку. 

2. Динаміка кількості населення. Звідси вихід на кількісний показник 
необхідних територій. 

3. Планувальні обмеження, охорона середовища та раціональне 
використання природних ресурсів. 

4. Наявні територіальні ресурси та ефективність використання територій. 
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5. Концепція об’ємно-просторової композиції, планувальної структури та 
функціонального зонування міста. 

6. Раціональна система розселення по відношенню до місць прикладання 
праці. 

Ряд територій, які мають дуже вигідне положення по відношенню до місць 
прикладання праці, до транспортних зв’язків в силу тих, чи інших причин не 
були освоєні – складна інженерна підготовка, відсутність мереж, наявність 
інших обмежень. 

Всі райони частково зайняті індивідуальною садибною забудовою. 
Генеральним планом передбачається освоєння цих районів до 2032 р. без 

виходу на землі сільськогосподарського призначення. 
В місті є ряд територій, які можна розглядати, як скриті резерви в 

перспективі для освоєння. Це території спецпризначення, які зайняті 
військовими частинами, території підприємств, що виносяться за межі міста, 
вичерпані кар’єри глини для цегельних заводів, колективні сади [3]. 

Варіанти трансформації територій, зайнятих промпідприємствами можуть 
бути наступні: 

1. Зміна функціонального призначення території внаслідок винесення чи 
закриття промпідприємства, що шкідливо впливають на оточуюче середовище. 

2. Технічне переоснащення підприємства на нові технології (із 
збереженням профілю) з метою зменшення шкідливого впливу на навколишнє 
середовище. 

3. Заміна профілю або функціонального використання об’єктів 
нерухомості внаслідок банкрутства підприємства. 

Реалізація вище зазначених пунктів крім природоохоронних заходів дає 
можливість включення додаткових територій в містобудівний процес і 
залучення інвестицій, тим більше, що вказані об’єкти в переважній своїй 
більшості займають цінні території, привабливі для інвестора. 

Забудова територій, що вивільняються, престижними об’єктами дає 
можливість покращувати архітектурне обличчя міста і середовища проживання. 

В новій редакції генерального плану переглянуто деякі резервні ділянки 
щодо їх перспективного використання по відношенню до передбаченого в 
попередньому генплані, це стосується в основному незавершеного будівництва 
або пустуючих територій, виділених раніше під розміщення нових 
промпідприємств, які вже не будуть реалізовані [3]. 

У той же час міські не забудовані ділянки, землі, що не обробляються, та 
старі промислові об'єкти, що не використовуються – район між залізничним 
вокзалом та річкою Прут – Центральний промисловий район, Аврора та 
проспект Незалежності, дають можливість для внутрішнього розвитку та 
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ущільнення територій міста. Зокрема, промислові райони вздовж берега р. Прут 
є найбільшими та найважливішими міськими потенціалами розвитку, оскільки 
підвищення важливості цих територій може згодом сприяти і освоєнню 
рекреаційної зони ландшафту біля річки Прут. 

Процес планування інтегрованого міського розвитку розглядає місто як 
єдине ціле та впорядковує всі динамічні урбаністичні процеси. «Інтегрована 
концепція розвитку міста» побудована на чітких принципах, конкретних цілях 
та об’єднує містобудівельні наміри громади, інфраструктуру міста, його 
довкілля, міський транспорт, різноманітні соціальні важелі, можна розглядати в 
комплексі компонентів, які доповнюють одні одних, можуть взаємодіяти між 
собою та чинити здоровий опір безликості й одноманітності в об'єктах 
містобудування. 

Тільки шляхом узгодженої співпраці всіх залучених до процесу 
планування інтегрованого розвитку міста сторін можна з випередженням 
реагувати на зміни умов та ті виклики, які стоять на шляху до сталого розвитку 
міста.  

Розвиток Чернівців впродовж минулих років визначався проектами 
будівництва житла за межами міста та окремими проєктами в середмісті. До 
сьогодні не здійснювалось уніфікованого стратегічного планування, яке мало 
скеровувати розвиток міста із урахуванням інтегрованих підходів в 
довгостроковій перспективі.  

Розвиток міст в Україні відбувається значною мірою шляхом формального 
планування та регулюється національною системою планування, згідно з яким 
кожне місто має розвиватися на основі генерального плану. У Генеральному 
плані Чернівців, розробленому у 2012 році, недостатньо уваги приділено 
особливостям та терміновим викликам, які постають перед Чернівцями. В 
Генеральному плані не визначено пріоритетних заходів й основних проєктів, а 
сама схема не містить чіткого розподілу між вже існуючими елементами та 
запланованими. У межах ІКРМ розроблено карти «Нові райони згідно з 
Генеральним планом забудови Чернівців», а також «Будівництво доріг згідно з 
Генеральним планом забудови Чернівців», які дозволяють заповнити цю 
прогалину. 

В результаті натурних обстежень території житлових та промислових 
районів міста і досліджень містобудівної документації міста Чернівці та 
Інтегрованої концепції розвитку міста (ІКРМ) було також проаналізовано 
колишні промислові теритоії міста. 

Під час обстеження всіх районів міста були виділені старі промислові 
території, які сьогодні через значне використання та при сприятливому 
розташуванні в межах міста, необхідно покращити та модернізувати. 
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За Інтегрованою концепцією розвитку міста були надані конверсійні 
пропозиції розвитку та покращення і модернізації занедбаних територій не 
діючих та частково працюючих промислових підприємств [4]. 

До таких територій відноситься набережна р. Прут, вона є однією з 
найбільших та найважливіших зон із високим потенціалом розвитку, яка 
з’єднує історичний центр міста з ландшафтом р. Прут. Необхідно посилити 
функцію цих територій як зеленої відпочинкової зони. Для цього варто 
сформувати своєрідний багатофункціональний район, в якому можна 
проживати й працювати, а освоєння набережної р. Прут створить привабливе 
середовище для дозвілля та відпочинку. 

Необхідно зберегти промислову забудову, особливо, якщо деякі 
приміщення можна використати для створення робочих місць, або ж вказати на 
їхню цінність для історії. Сьогодні такий розвиток не відповідає Генеральному 
плану міста, але зміни можна внести за наявності пропозицій 
багатофункціонального кварталу[4]. 

Уздовж південного берега р. Прут необхідно реалізувати такі заходи:  
а) розбудувати міський пляж;  
б) облаштувати кемпінгову стоянку, спортивні майданчики;  
в) прокласти велосипедну доріжку на дамбі. 
Основні ескізні пропозиції розвитку території між залізничним вокзалом та 

річкою Прут – послужили основою для розробки детального плану, що межує з 
набережною річки Прут (Рис. 1, 2). 

 
 

 
Рис. 1. Ескізні пропозиції розвитку території між залізничним вокзалом 

та річкою Прут [6]. 
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Рис. 2. Переможець архітектурного бліц-конкурсу на кращу проектну пропозицію 
детального плану території, обмеженої вулицями Білоруською, Прутською, 

Машинобудівників, Ізмайлівською та річкою Прут [5]. 
 

Також в рамках Інтегрованої концепції розвитку міста була запропонована 
пропозиція розвитку території Аврори (Рис. 3). У районі Винної гори, 
розташованої на північному сході середмістя Чернівців, потрібно облаштувати 
об’їзну дорогу для середмістя на території старої промислової зони. Як 
наслідок, утвориться не тільки об’їзна дорога та розвантажиться центр міста, а 
також створяться нові умови для інфраструктури, покращення всієї території 
для містобудування. Запропонований містобудівний план показує основні 
складові розвитку містобудівного та ландшафтного планування [4]. 

Запропоновано продовження проспекту Незалежності У районі проспекту 
Незалежності, у напрямку південний-схід від середмістя, сьогодні відсутня 
частина дороги, яка передбачена як об’їзна дорога Генеральним планом 
забудови Чернівців.  Відсутнє змикання пропускного шляху потрібно якомога 
швидше реалізувати. Важливою причиною для будівництва також є те, що 
транспортний рух у напрямку захід-схід проходить через житловий масив та 
створює значне навантаження на територію. 

Незважаючи на те, що Генеральний план передбачає на цій ділянці 
швидкісну магістральну дорогу, таке планування передбачає інтегровану міську 
дорогу, яка забезпечить кращий доступ до великої колишньої промислової 
території на півночі від нової дороги і мінімізує втручання в існуючу забудову 
на південній частині. 

Концепція розвитку житлових районів заснована на принципах 
запланованого поліцентричного, компактного та змішаного використання 
міського розвитку для Чернівців. 
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Рис. 3. Конверсійна пропозиція розвитку території Аврори [7] 

 

 

Рис. 4. Конверсійна пропозиція розвитку колишньої промислової території  
по вулиці Винниченка [8] 

План «Концепція розвитку житлових районів» презентує райони 
відповідно до структур забудови та типологій поселень. Для різних районів 
мають встановлюватися правила подальшого розвитку. План визначає також 
специфічні райони, що були ідентифіковані під час семінарів з архітекторами 
міста як зони ущільнення, а також окреслює найважливіші конверсійні зони для 
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сталого внутрішнього розвитку (район між залізничним вокзалом та Прутом, 
Аврора, вул. В. Винниченка (Рис. 4)) [4]. 

Висновки. Окрім наведених вище критеріїв, важливими також є 
принципи людського масштабу, екологічного міста та добросусідства. 

Окрім згаданих конверсійних зон, в Інтегрованій концепції розвитку 
міста наведено та наочно представлено як особливий центральний елемент 
розвитку, оновлення старого міста, реставрація та оцінка великих житлових 
масивів, доущільнення індивідуальної забудови. Для обмеження подальшого 
розростання міст за рахунок ландшафту та уможливлення ефективного 
завантаження інфраструктури, розростання поселень має обмежуватися. 

Нажаль, Інтегрована концепція розвитку міста носить рекомендаційний 
характер, показує можливість розвитку міста в довгостроковій перспективі 
відповідно до цілей та проектів, які були визначені під час процесу залучення 
широкого кола фахівців та мешканців. ІКРМ визначає принципи та рамкові 
умови, за допомогою яких можуть діяти формальні інструменти планування, 
щоб забезпечити досягнення сталого розвитку відповідно до Порядку денного 
2030 та Цілей сталого розвитку, але окреслена в ній концепція розвитку 
житлових районів міста в деякій мірі втілюється при розробці детальних планів 
територій. 
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Аннотация 
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Градостроительное развитие территорий жилой застройки 
 города Черновцы 

В статье освещается территориальное развитие города на основе 
градостроительной документации и натурных исследований жилых и бывших 
промышленных территорий, приведены факторы, которые вошли в основу 
концепции генерального плана развития города. Рассмотрены варианты 
трансформации территорий занятых промышленными предприятиями. 
Проанализировано интегрированную концепцию развития города, в частности, 
конверсионные предложения развития, улучшения и модернизации 
заброшенных территорий не действующим и частично работающих 
промышленных предприятий, рассмотрена концепция развития жилых районов. 

Ключевые слова: устойчивое развитие города; территориальное развитие 
города; трансформация территорий; интегрированная концепция развития 
города; концепция развития жилых районов. 
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Urban development of residential areas in the city of Chernivtsi 
The territorial development of the city is studied on the basis of town-planning 

documentation and full-scale researches of residential and former industrial 
territories, the factors which have formed the basis of the concept of the general plan 
of development of the city are resulted. Options for the transformation of territories 
occupied by industrial enterprises are considered. The integrated concept of city 
development is analyzed, in particular, conversion proposals of development and 
improvement and modernization of abandoned territories of non-functioning and 
partially functioning industrial enterprises, the concept of residential development is 
analysed. The city of Chernivtsi in its economic and geographical location is an 
industrial, administrative and cultural center of the region, with a large historical and 
architectural heritage. Due to the growing demand for living space and the 
diversification of forms of housing, the intensive development of the city is becoming 
more expressed. Aspects of land consolidation are not yet a priority, however, thanks 
to a quality planning policy, sustainable development of the city can still be achieved. 
Newly built areas are characterized by a high level of compaction. 

The study of the territorial development of the city can lead to a better balance 
in the use of land resources, options for the transformation of the territories of former 
industrial zones and enterprises that are partially functioning in these areas or 
abandoned and liquidated. The application of the principles of sustainable urban 
development according to the European model has been further developed, the 
integration of the housing function into industrial areas has been improved on the 
example of the town-planning proposal for the development of former industrial 
zones. The city is constantly expanding. There is a tendency to build large-scale 
buildings outside the old town and traditional suburbs, which are not typical for this 
area, especially multi-storey residential and retail facilities. Their inclusion in the 
general structure of the city by type (function) and size (form) in accordance with the 
context of urban development is not observed. At the same time, the territory of the 
city on the outskirts is constantly increasing, which leads to further use of natural 
spaces and maximizing the distance to public and commercial institutions, as well as 
workplaces, due to which the ammount of traffic increases. 

Territorial development of the city is a consequence of the general concept of 
the general plan of development of the city on the basis of the factors which have 
formed its basis. These include: 
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1. The concept of economic development of the city, which is based on a market 
economy and private initiative, the priority development of the service sector, the 
development of the tourism and leisure industry. 

2. Population dynamics. Hence the output of the quantitative indicator of the 
required areas. 

3. Planning constraints, environmental protection and rational use of natural 
resources. 

4. Available territorial resources and efficient use of territories. 
5. The concept of three-dimensional composition, planning structure and 

functional zoning of the city. 
6. Rational system of resettlement in relation to places of employment. 
A number of territories, which have a very favorable position in relation to the 

places of employment, to transport connections due to one reason or another have not 
been developed - complex engineering training, lack of networks, the presence of 
other restrictions. 

All areas are partially occupied by individual manor buildings. 
The master plan envisages the development of these areas by 2032 without access 

to agricultural land. 
The article also discusses the options for the transformation of the territories 

occupied by industrial enterprises. These options can be as follows: 
1. Change in the functional purpose of the territory due to the removal or closure of 

industrial enterprises that adversely affect the environment. 
2. Technical re-equipment of the enterprise on new technologies (with preservation 

of a profile) for the purpose of reduction of harmful influence on environment. 
3. Replacement of the profile or functional use of real estate due to the bankruptcy 

of the enterprise. 
As a result of field surveys of residential and industrial areas of the city and 

research of urban planning documentation of the city of Chernivtsi and the Integrated 
Concept of Urban Development, the former industrial areas of the city were also 
analyzed. 

During the survey of all districts of the city, old industrial areas were identified, 
which today, due to significant use and a favorable location within the city, need to 
be improved and modernized. 

According to the Integrated Concept of City Development, conversion proposals 
for the development and improvement and modernization of abandoned areas of non-
functioning and partially operating industrial enterprises were provided. 

Keywords: sustainable development of the city; territorial development of the 
city; transformation of territories; integrated concept of city development; concept of 
development of residential areas. 
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МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ НАПРАВЛЕНОСТІ 
 
Анотація: розглянуто проблему створення ландшафтного середовища 

культурно-пізнавальної направленості в структурі об’єктів ландшафтно-
рекреаційної зони міст. Піднято питання проектування сучасних міських 
зелених територій з відповідною формою їх ландшафтної організації та 
змістом, який транслюється на оточуючих. Проаналізовано наукові роботи, 
пов’язані з формуванням паркового середовища спеціалізованих культурно-
пізнавальних парків, що мають ідейну спрямованість. Їх було згруповано за 
наступними напрямками: містобудівний, ландшафтно-екологічний, просторово-
композиційний, семіотичний, типологічно-методологічний та наведена їх 
основна характеристика. Наведено класифікацію спеціалізованих культурно-
пізнавальних парків, та тих, що за ідейною спрямованістю відображають 
оточуючий світ людини та впливають на його внутрішній світ. Визначено 
основні методи, що використовуються при формуванні спеціалізованих-
культурно пізнавальних парків в процесі ландшафтно-планувальної організації 
паркового середовища за його фазами (передпроектне дослідження, 
проектування, реалізація, утримання). В кожній з фаз наведено основні етапи її 
реалізації та методи наукового дослідження, які в ній використовувалися. При 
розгляді проблематики створення спеціалізованих культурно-пізнавальних 
парків, були визначені загальні критерії, яким мають відповідати об’єкти 
проектування, що їх поєднують, розглянуто низку методів, які формують 
алгоритм їх створення. 

Ключові слова: парк; спеціалізований культурно-пізнавальний парк; 
образний ряд; головна ідея парку; тема парку; ландшафтний сценарій; засоби та 
прийоми паркового середовища; методи ландшафтного середовища. 

 
Актуальність теми, постановка проблеми, аналіз публікацій. 
Сучасний етап суспільного розвитку характеризується наростаючими 

темпами інтенсифікації життя міського мешканця, що впливає на фізичний, 
психоемоційний та духовний стани людини. Велика кількість занедбаних 
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міських озеленених територій та їх недостатнє ідейне насичення погіршує 
психоемоційний стан мешканців міст [4]. Міські парки можуть мати 
різноманітну ідейну спрямованість, але для духовного розвитку людини 
доцільно втілювати філософсько-психологічний зміст, який безпосередньо 
спонукає людей до роздумів та торкається їх душі. Тому проектування 
спеціалізованих культурно-пізнавальних парків психоемоційної спрямованості 
є актуальним для втілення. 

Спеціалізований культурно-пізнавальний парк – це монофункціональний 
парк, що має на меті просвітницьку, дослідницьку, пізнавальну складові для 
його відвідувачів [20]. Постійне зростання потреб людини та зміна уявлень 
щодо якості життя та відпочинку спричиняють перманентне незадоволення 
існуючим на сьогодні станом середовища міських зелених територій і 
мотивують дії щодо покращення їх планування. Зміст поведінки людини в 
цьому середовищі, як і його функціональне зонування та планувальна 
організація, пройшли шлях еволюційного розвитку, відбиваючи відповідні 
соціально-економічні зміни в суспільстві [5]. Аналізуючи сади та парки сходу 
та заходу, можна зробити висновок, що для багатьох людей в будь-які часи 
були притаманні однакові емоційні переживання. Тому, при формуванні 
сучасних спеціалізованих культурно-пізнавальних парків важливим є звернення 
до історичного досвіду їх прообразів – садів і парків філософської та 
психоемоційної спрямованості.  

У своїй дисертаційній роботі «Просторова організація парків санаторного 
комплексу на основі ландшафтного сценарію» Мешкова В. І. ще в 1978 році 
зауважила, що в ландшафтній архітектурі ландшафтного сценарію, як одного з 
методу організації паркового середовища, не існує. Проектуються не почуття 
людини, що в кінцевому розумінні є найважливіше, а об'єкти середовища, як 
річ в собі на даній території: алеї, майданчики тощо [14]. Архітектори мають 
навчитися проектувати настрій відвідувача. Пройшло більше 40-ка років, однак 
ситуація в цьому напрямку в Україні не змінилася. У нас і далі проектують 
території як такі, без урахування їх емоційного впливу на людину.  

У світовій практиці сценарний метод проектування паркового середовища 
давно увійшов в практику проектування, особливо це помітно при проектуванні 
тематичних парків – парків розваг. Абулєла Н. у своїй праці «Від Міккі Мауса 
до Феррарі», розглядаючи тематичні парки, історію їх створення зазначає, що 
сценарний метод проектування парків за визначеною темою є вирішальним в 
процесі їх створення [1]. Скопіна М. В у своїй монографії «Концепція місця в 
сучасній ландшафтній архітектурі Франції: на прикладі парків Ла Віллетт та 
Андре Ситроен в Парижі» [19], також звертає увагу на те, що дух місця має 
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величезний вплив на формування концепції парку, що по суті є сценарним 
планом його побудови. 

Актуальним напрямом проектування сучасних міських зелених територій є 
відповідність їх ландшафтної організації формі, що переважає, та змісту, 
відпочинку в них. Тому напрям розвитку спеціалізованих культурно-
пізнавальних просторів міських зелених територій наразі є актуальним та 
цікавим для втілення. Аналізуючи історичний досвід створення та 
трансформації садів і парків філософської та психоемоційної спрямованості 
можна збагнути їх вплив на формування сучасних спеціалізованих культурно-
пізнавальних парків [8]. 

Формуючи зелені простори міста, варто застосувати методи ландшафтно-
планувальної організації спеціалізованих культурно-пізнавальних парків, як в 
навчальному процесі за спеціальністю ландшафтна архітектура, так і під час їх 
формування, що створить неповторний образ парку, залучаючи до нього більшу 
кількість відвідувачів та спонукатиме останніх до внутрішнього розвитку. 

Мета статті. Визначити методи створення ландшафтного середовища 
культурно-пізнавальної спрямованості в сучасне будівництво ландшафтних 
об’єктів міста. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні парки можуть мати різне ідейне 
забарвлення. Однак варто відокремити ті, які зачіпають людину за живе, 
торкаються його інтимного та особистого, несуть філософсько-психологічний 
зміст та спонукають людей до роздумів.  

Проаналізувавши роботи, пов’язані із дослідженням паркового середовища 
спеціалізованих культурно-пізнавальних парків, що мають ідейну 
спрямованість, було згруповано їх за наступними напрямками, щодо питань, які 
вони порушують: 

 містобудівний, який включає історико-культурні, функціонально-
планувальні, економічні та інші аспекти формування тематичних парків 
(атракціонів). В цьому напрямку розглядаються питання створення тематичних 
парків розваг (атракціонів), планувальна структура яких основана на 
ідеї/сценарному плані; тематичні парки світу (Александрова А. Ю., 
Сединкина О. М.); тематичні парки: від Міккі Мауса к Феррарі (Абулєла Н.); та 
економіко-географічний аналіз розвитку тематичних парків у світі 
(Сединкина О. М.). 

 образ і морфологія архітектурного об’єкту, семіотика архітектурного 
стилю, форми та архітектурно-пейзажних формоутворень. В наукових роботах 
цього напрямку розкривається вплив образу, семіотики на ландшафт та 
архітектуру: семіотичні принципи формування архітектурного простору 
(Пучков М. В.); семіотика архітектурно-пейзажних формоутворень доби 
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класицизму в Україні на прикладі білоцерківського парку «Олександрія» 
(Косаревська Р. О.); концепція місця в сучасній ландшафтній архітектурі 
Франції, на прикладі парків Ла Віллетт та Андре Ситроен в Парижі 
(Скопіна М. В.). 

 соціально-культурні технології та соціально-педагогічні аспекти в 
діяльності парків культури та відпочинку. В цьому напрямку досліджується 
історичний досвід формування паркового середовища з ідеологічною 
складовою: теорія та методика соціально-педагогічної діяльності парку 
культури та відпочинку (Дзиов О. Х.); парк культури і відпочинку, як явище 
культури і втілення радянського ідеологічного проекту (Шайгарданова Н. Л.). 

- архітектурно-планувальна та просторова організація садів і парків, де 
аналізуються взаємозв’язки теми та ідеї парку під кутом впливу на формування 
їх просторової організації: принципи ландшафтної та архітектурно-
планувальної організації рекреаційно-розважальних парків (Зубричев О. С.); 
архітектурно-планувальні принципи ландшафтної реконструкції міських парків 
(Кузмич О. І.); просторова організація парку санаторного комплексу на основі 
ландшафтного сценарію (в умовах Південного берега Криму) (Мешкова В. І.). 

- естетичні та композиційні аспекти формування садово-паркових 
комплексів. В цьому напрямку виявляється вплив художнього образу парку на 
його естетичні аспекти формування: композиційні принципи формування 
міських садів України (Дударець В. М.); малий сад у міському середовищі 
(Лазарева К. В.); методика формування садово-паркових об'єктів на прикладі 
об'єктів Південного берега Криму (Лавлинська І. О.); пошук нових форм у 
ландшафтній архітектурі (Забєліна К. В.). 

 класифікація та типологія парків. В цьому напрямку приведений аналіз 
парків та запропоновані нові підходи у створенні класифікаційних ознак під 
впливом ідейної спрямованості паркового середовища: короткий довідник 
архітектора: Ландшафтна архітектура (Родичкин І. Д.); керівництво з 
проектування парків (Рудэнко І. Н.); архітектурна композиція садів та парків 
(Вергунов А. П.). 

У містах України, на даний час, присутня велика кількість занедбаних 
міських зелених територій (парки, сквери, сади, бульвари тощо). Останнім 
часом розпочато відновлювання деяких із них. Однак концепції їх розвитку, як 
правило, не мають культурно-пізнавальної спрямованості. У процесі 
капітального ремонту облаштовуються мощення, лави, освітлення тощо. У ході 
реконструкції таких територій зазвичай порушуються питання функціонального 
зонування, планувальної організації, благоустрою та озеленення паркових 
територій, але недостатньо приділяється уваги їх тематичному змісту, що 
унеможливлює духовний та творчий розвиток людини. 
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Станом на 01.03.2021 в м. Києві за даними комунального підприємства 
«Київзеленбуд» налічується 128 парків та 610 скверів [16]. 

Аналіз парків загального користування дозволяє зробити висновок, що в 
структурі міста є парки з культурно-пізнавальною спрямованістю. За 
функціональним напрямком їх можна поєднати в такі групи: 

 етнографічні (Національний музей народної архітектури та побуту 
України «Пирогово»; Мамаєва Слобода; міні-парк Трипільської культури); 

 меморіальні (Аскольдова могила, Бабин Яр, парк Партизанської слави, 
парк Перемоги, парк Вічної Слави, парк Воїнам-інтернаціоналістам, 
Маріїнський парк (за своєю суттю), Печерський ландшафтний парк 
(Батьківщина-Мати), парк Борців за свободу та незалежність України, сквер 
Небесної сотні тощо); 

 на честь видатних особистостей (Голосіївський парк імені Максима 
Рильського; парк імені Тараса Шевченка, парк імені Пушкіна, парк імені 
Островського, сквер Малевича, сквер Гейдара Алієва тощо); 

 на честь міст (парк Кіото); 
 скульптури (Kiev Fashion Park (на території Пейзажної алеї), Київ у 

мініатюрі тощо). 
Парки на честь видатних особистостей, за винятком скверу Малевича, за 

своєю суттю не мають тематичного змісту, якщо не враховувати самої назви 
парку та скульптури діяча в ньому. Велика кількість меморіальних парків, які, 
по суті, мають психоемоційний характер та досить сильно впливають на 
людину, виникла історично у зв’язку з постійними війнами, революціями, 
повстаннями, що відбувалися на теренах України та Києва або за їх межами, де 
брали участь наші солдати. У цих парках є багато нагадувань про страшні часи 
нашої історії (меморіали, скульптури, військова техніка, вічний вогонь тощо). 
Післявоєнне життя також не сприяло виникненню парків із позитивним 
психоемоційним впливом на людей. Велика частка меморіальних парків (які є 
культурно-пізнавальними) свідчить не лише про шану до історії та звеличення 
наших славетних воїнів, але й, на жаль, про те, що людина, яка живе зараз, 
переживає певні почуття, мало кого цікавить. І так було завжди – від царських 
часів, за радянської влади та до сьогодні.  

Тож для зміни ситуації та піклування про живих потрібно впроваджувати 
розвиток культурно-пізнавальних парків, в яких відвідувачі зможуть знайти 
щось своє, близьке їм за духом та сучасними потребами. Наявність та розвиток 
таких парків у структурі міста дозволить відновити баланс між «живими» та 
«мертвими», допоможе сучасній людині опановувати свої почуття, 
відновлювати душевну рівновагу, збагачувати творчий потенціал, змусить 
замислитись над власним життям [9]. 
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Класифікація спеціалізованих культурно-пізнавальних парків. 
Всі парки можна розділити на три групи: природньо-заповідні, 

поліфункціональні; та спеціалізовані (рис.1). 
 

 

Рис. 1. Класифікація спеціалізованих парків 
 
У групу природньо-заповідного фонду увійшли парки, що 

регламентуються Законом України про природньо-заповідний фонд України. Їх 
можна поділити на: природні (регіональні та національні парки) та штучно 
створені (парки пам’ятки садово-паркового мистецтва, зоологічні дендрологічні 
ботанічні сади тощо) [7]. 

Поліфункціональний парк – це парк для масового відпочинку та дозвілля 
всіх вікових груп населення [12]. За радянськими часами такими були парки 
культури та відпочинку, що являли собою, новий тип суспільного парку з 
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багатокомплексними установами культури, де поєднуються культурно-освітні 
заходи з дією природного середовища. 

Спеціалізовані парки мають вузьку направленість сприйняття та 
виконують одну провідну функцію. Вони розраховані, переважною більшістю, 
на окремий сегмент відвідувачів [21]. Змістовне навантаження спеціалізованого 
парку може нести частина пуліфункціонального парку – у 
поліфункціональному парку може бути відведена його ділянка, що виконує 
функцію спеціалізованого парку. 

Спеціалізовані культурно-пізнавальні парки за ідейною спрямованістю 
умовно можна поділити на ті, що відображають оточуючий світ (рис.2) та на ті, 
що впливають на внутрішній світ людини (рис. 3). Для розуміння актуальності 
спеціалізованих культурно-пізнавальних парків, що впливають саме на 
внутрішній світ людини, варто розглянути їх класифікацію (рис.1). 

 

 
 

Рис 2. Класифікація спеціалізованих парків за ідейною спрямованістю, що відображає 
оточуючий світ 

 
Спеціалізований культурно-пізнавальний парк, що за ідейною 

спрямованістю відображає оточуючий світ – це парк з відповідною ідеєю, яка 
ілюструє відношення людини до зовнішніх чинників, що відбуваються навколо 
та напряму чи опосередковано впливають на людину, його думки, емоційний 
стан, вчинки. 

Спеціалізований культурно-пізнавальний парк, що за ідейною 
спрямованістю впливає на внутрішній світ людини – це парк, що розкриває 
аспекти впливу паркового середовища на людські емоції, почуття, розум та 
відношення до себе, як особистості, ілюструючи відвідувачу свої місце у 
зовнішньому світі та сприйняття себе, як особистості. 
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На цих парках є сенс зосередитися тому, що все починається зсередини, і 
тільки потім відбувається проекція у зовнішній світ. Тому дуже важливо 
сформувати «здорове» бачення себе, як особистості, сформувати відповідне 
ставлення до себе із урахуванням морально-етичних принципів які в 
подальшому імплементуються у зовнішнє середовище. 

 

 
Рис. З. Класифікація спеціалізованих парків ідейною спрямованістю, що впливає на 

внутрішній світ 

 
Культурно-пізнавальні парки поділяються на відповідні типи: філософські, 

психологічні, емоційні, псевдонаукові, теологічні, які, на думку автора, є 
найбільш важливими для індивідуума. Кожен з цих типів парків включає низку 
тем, що його пояснюють. 

Використання методів наукового дослідження для формування 
спеціалізованих культурно-пізнавальних парків. 

Під час проведення дослідження було визначено, що при створенні 
спеціалізованих культурно-пізнавальних парків, використовуються загальні 
критерії, що їх поєднують. Тому, при їх реалізації необхідно використовувати 
низку методів, які формують алгоритм їх створення. 

Методика дослідження формування ландшафтного середовища з 
урахуванням культурно-пізнавальної направленості основана на поєднанні 
загальнонаукових (традиційних) методів, які розподіляються на методи 
теоретичної та емпіричної направленості, спеціальних містобудівних методів, 
які є вживаними при аналізі ландшафтних об’єктів та методів створення 
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ландшафтного середовища культурно-пізнавальної направленості, що є 
власними доробками автора (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 4. Методи наукового дослідження 

 
З теоретичних методів в даному досліджені використовувалися такі 

методи, як: аналіз, синтез, системний підхід, постановка проблем, побудова 
гіпотез [15], порівняння, абстрагування, конкретизація, узагальнення, 
формалізація, моделювання, наявний експеримент, розв’язання завдань від 
абстрактного до конкретного тощо. 

З емпіричних методів використовувалися: аналіз літературних джерел, 
документів та результатів діяльності, спостереження, заміри, опитування, 
експертні оцінка, тестування [3], відслідковування об’єкту (дослідження, 
моніторинг, вивчення і узагальнення досвіду), дослідження об’єкту в часі 
(ретроспектива, прогнозування), формування класифікації, опис результатів 
тощо. 

Зі спеціальних містобудівних методів в досліджені були задіяні: 
містобудівна оцінка факторів впливу на об'єкт дослідження, оцінка 
рекреаційного потенціалу міст, обґрунтування функціонального використання 
об'єктів дослідження тощо. Методи, що були використані в даному досліджені, 
найкращим чином ілюструються при розгляді процесу ландшафтно-
планувальної організації об’єкту проектування [10]. 

Фази процесу ландшафтно-планувальної організації. 
Ландшафтне проектування це складова ландшафтної архітектури, що 

пов'язана з архітектурно-просторовою організацією середовища 
життєдіяльності людини та його окремих елементів. Основне її завдання 
сформувати простір території ландшафтного об’єкту відповідно до 
функціональних, екологічних та естетичних вимог і створити його яскравий 
художній образ, що викликає у людини позитивні емоції. 

Головну роль в процесі ландшафтно-планувальної організації об’єкту 
проектування відіграє проектувальник. В його обов’язки входить складання 
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завдання, в якому описується об'єкт проектування; створення ідеї, сценарного 
плану поведінки відвідувачів; розробка алгоритмів вирішення поставлених 
завдань; підбір методів, завдяки яким буде досягнена мета. 

Під час процесу проектування архітектор займається моделюванням 
об’єкту де на перший план виходить творчість, інтелект та вміння, які 
складаються з наступних кроків: постановки завдання, що стосуються об'єкта і 
предмета проектування та шляхів їх вирішення; визначення послідовності дій, 
пов’язаних з аналізом проміжних результатів, згідно з відповідними 
критеріями; плануванням процесу проектування й дотримування графіку та 
строків проміжних результатів і кінцевої мети. 

За твердженнями Басканова А. Я, головним критерієм вибору методів, як 
конкретних інструментів вирішення поставлених завдань є об’єкт та предмет 
дослідження або проектування [2]. В даному випадку об’єктом є – 
спеціалізовані культурно-пізнавальні парки, а предметом – методи 
ландшафтно-планувальної організації спеціалізованих культурно-пізнавальних 
парків. Загальна методика проведення дослідження процесу ландшафтно-
планувальної організації об’єкту проектування включає в себе чотири основні 
фази: передпроектне дослідження, створення проектного рішення, реалізація, 
утримання (експлуатація) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 Фази процесу ландшафтно-планувальної організації об’єкту 

 
 Фаза передпроектного дослідження 

Фаза передпроектного дослідження (рис. 6) включає наступні стадії: збір 
вихідних даних, містобудівне обстеження об’єкту проектування, ландшафтна 
оцінка території об’єкту проектування, комплексна оцінка об’єкта 
проектування, складання завдання на проектування [13]. 

 

 
Рис. 6. Стадії передпроектного дослідження 
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В процесі збору вихідних даних аналізуються літературні джерела та 
нормативно-правова база, проводиться аналіз теоретичного досвіду та практики 
проектування щодо об’єктів близьких до обраної теми, аналізуються умови та 
фактори що впливають на об’єкт проектування, проводяться соціальні 
дослідження, розробляється топогеодезична зйомка, та якщо об’єкт – 
історичний, проводиться історичний аналіз. 

На підстави проведеного дослідження визначаються критерії щодо 
прийнятності проектного рішення. На кожному етапі збору вихідних даних 
застосовуються відповідні методи (рис.7-8). 

 

  

Рис. 7. Етапи та методи, що 
використовуються на стадії збір вихідних 
даних у фазі передпроектного дослідження 

Рис. 8. Етапи та методи, що 
використовуються на стадіях 

містобудівного обстеження, ландшафтної, 
комплексної оцінки та завдання на 

проектування у фазі передпроектного 
дослідження 
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На етапах дослідження літературних джерел, теоретичного досвіду 
досліджувалися аналітичні матеріали щодо спеціалізованих культурно-
пізнавальних парків, як в України так і за кордоном. Під час цього аналізу 
використовувався метод впливу споріднених професій на загальний процес 
створення об’єкту проектування (архітектура, ландшафтна архітектура, 
містобудування, дизайн середовища тощо). 

Для визначення факторів та вимог щодо проектування спеціалізованих 
культурно-пізнавальних парків було проаналізовано документи нормативної та 
законодавчої бази України та вивчена думка споживачів [6]. Під час соціальних 
досліджень робився акцент на зацікавленості відвідувачів спеціалізованими 
парками. Проаналізовано потреби та мотивації населення щодо об’єкту 
проектування, досліджено поведінку споживачів щодо відвідування паркового 
середовища, вивчено роботи науковців, пов’язані з психоемоційним впливом 
ландшафту на людину. 

Як свідчать останні дослідження з психології, взаємодія людини з 
природою надає їй стійкий та тривалий ефект психічного відпочинку та 
гармонізації на відміну від закритого приміщення, навіть з його 
високотехнологічним устаткуванням [11]. 

Завершальним етапом передпроектних досліджень є визначення основних 
проблем, пов’язаних з архітектурно-ландшафтною організацією конкретного 
спеціалізованого культурно-пізнавального парку. Для цього використовуються 
методи: аналізу та синтезу, узагальнення, моделювання, постановки проблем, 
побудови гіпотез тощо. Після чого складається завдання на проектування. 

 Фаза створення проектного рішення 
Фаза створення проектного рішення включає розробку концепції 

проектного рішення, моделювання, проектування (ескіз та детальна проробка 
проектного рішення) та його оформлення (рис. 9). 

 
 

 
Рис. 9. Стадії проектування 

 
В даному досліджені автор розглядає етапи формування концепції 
Під час цих етапів використовуються найрізноманітніші методи активізації 

творчого процесу такі як: пошук ідеї, проб і помилок, компіляції, новаторства, 
аналогій, асоціацій, інверсій, трансформації, стилізації, перетворень, 
експериментальної евристики, контрольного переліку, ліквідації тупикових 
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ситуацій, а також яскраво виражені методи «колективного розуму»: мозкової 
атаки, фокальних об’єктів, контрольних запитань, синектики, інтегральний та 
матричний методи тощо [22]. 

Всі ці методи спрямовані на пошук художньо-образного вирішення об’єкту 
проектування (рис. 10). 

Розробка концепції проектного рішення, на думку автора, є одним з 
найважливіших завдань в процесі проектування. Це безпосередньо творчій 
процес, пошук нового, синтез, відтворення, народження ідеї відповідно обраної 
теми. Саме тому етапи цієї стадії найвідповідальніші. 

під кутом створення художньо-образного середовища об’єкту 
проектування. З метою найкращого вирішення цього завдання автором 
запропоновано матричний метод створення художньо-образного середовища 
спеціалізованого культурно-пізнавального парку. 

Цей метод дозволяє сконцентрувати усю інформацію стосовно 
конкретного спеціалізованого культурно-пізнавального парку у вигляді 
матриці, яка включає основну ідею, тему, сюжет (сюжетні лінії), образний ряд 
та сценарій. Розглядаючи матричний метод, як основоположний при створенні 
спеціалізованого культурно-пізнавального парку, можна зробити чіткий 
висновок, що він увібрав в себе низку методів, які допомагають архітектору 
розкрити ідею парку найкращим чином.  

Проведене дослідження на основі вище означених методів та матричного 
методу створення художньо-образного середовища спеціалізованого 
культурно-пізнавального парку дозволили виявити новий об’єкт містобудівного 
та ландшафтного проектування – спеціалізований культурно-пізнавальний парк 
та вмотивовано довести необхідність та своєчасність його розвитку в Україні, 
виділивши його значення та головні складові. 

Наступна стадія створення проектного рішення ландшафтно-планувальної 
організації об’єкту проектування – моделювання, що включає етапи розробки 
моделей (функціональної, морфологічної, структурно-логічної, математичної 
тощо), необхідних для прийняття оптимальних проектних рішень. В процесі 
проектування важливо одночасно пам’ятати як про художній образ об’єкту, так 
і про економічну складову для втілення його в життя. Тут має зберігатися 
паритетність, зваженість рішень та отримання оптимального результату. 

Стадія проектування включає наступні етапи: ескізне та робоче 
проектування, де використовується велика кількість методів системний підхід, 
аналогій, нормативний (або експертно-аналітичний), структуризації цілей, 
експериментальний, концептуальний, комплексний, архітектурного 
проектування (метод архітектора, який охоплює спектр завдань включаючи 
координацію архітектурної розробки з представниками суміжних професій і 
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реалізації у будівництві) тощо (рис. 11). 
Це пов’язано з тим, що обидва ці етапи є достатньо творчими під час їх 

реалізації, тому вірогідність обраних рішень має бути відповідна. 
 

  
Рис. 10 Етапи та методи, що 

використовуються на стадіях концепції 
проектного рішення та моделювання у фазі 

проектування 

Рис. 11. Етапи та методи, що 
використовуються на стадіях проектування 
та оформлення проектного рішення у фазі 

проектування 
 
 Фаза реалізації та утримання (експлуатації) 

Фаза реалізації включає етапи ініціації, планування, виконання та 
завершення (рис. 12). Головним її завданням є налагодження бізнес-процесів 
для втілення попередніх рішень ландшафтно-планувальної організації в реальне 
життя, практично матеріалізація проектного рішення. Це досить складний 
технологічний процес виконанням якого мають займатися фахівці своєї справи 
 - проект менеджери проекту, в яких є системний підхід до організації, 
виконання, контролю над всіма ланками бізнес-процесу; відповідні навички та 
вміння. 

На стадіях реалізації відбуваються етапи пошуку виконавців, матеріалів, 
розробляються плани та графіки виконання робіт, створюється організація 
робочого процесу тощо.  

Фаза утримання (експлуатації) включає моніторинг стану, проведення 
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робіт щодо утримання, капітальний ремонт, реконструкцію (рис. 13). На цих 
стадіях використовуються наступні методи: оперативно-календарного 
планування, програмно-цільовий, «дерево рішень», математичного 
програмування. Їх основним завданням є забезпечити та підтримувати всі 
робочі процеси даної стадії на належному рівні. 

Ці стадії так само важливі для загального формування об’єкту 
проектування, як і предпроектні, і створення проектного рішення. Саме від них 
залежить кінцеве сприйняття об’єкту проектування відвідувачами. Тому 
плануючі та виконуючі вищезгадані стадії, та використовуючи відповідні 
методи, що їх супроводжують, необхідно про це пам’ятати. 

 

 
 

Рис. 12. Етапи та методи, що 
використовуються у фазі реалізації 

Рис. 13. Етапи та методи, що 
використовуються у фазі утримання 

 
Висновки. Утворюючі спеціалізовані культурно-пізнавальні парки у 

структурі міських зелених територій, за допомогою засобів ландшафтної 
архітектури та дизайну, можна організувати простір, який враховує емоційно-
психологічний стан людини та дає можливість її духовного та творчого 
розвитку. Дуже важливим є психологічний аспект, пов'язаний із спроможністю 
простору порушувати, стомлювати, заспокоювати, гнобити тощо.  

При розгляді проблематики створення спеціалізованих культурно-
пізнавальних парків, були визначені загальні критерії, яким мають відповідати 
об’єкти проектування, що їх поєднують, розглянуті низки методів, які 
формують алгоритм їх створення. 

Загальна методика дослідження формування ландшафтного середовища з 
урахуванням культурно-пізнавальної направленості полягає в синтезі методів 
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наукового дослідження під час їх використання в процесі ландшафтно-
планувальної організації об’єкту проектування. 

В статті описані загальнонаукові методи (теоретичної та емпіричної 
направленості), спеціальні містобудівні методи (є вживаними при аналізі 
ландшафтних об’єктів) та методи, що є власними доробками автора (матричний 
метод створення художньо-образного середовища спеціалізованих культурно-
пізнавальних парків). 

Описана загальна методика проведення дослідження процесу ландшафтно-
планувальної організації об’єкту проектування, що включає в себе чотири 
основні фази: передпроектне дослідження, проектування, реалізацію та 
експлуатацію. Саме через цей процес проілюстровано використання методів 
ландшафтно-планувальної організації спеціалізованих культурно-пізнавальних 
парків щодо їх використання та впровадження. 
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Аннотация 

Аспирант Каранда Андрей Александрович аспирант кафедры 
Градостроительства Киевского национального университета строительства и 
архитектуры. 

Методы создания ландшафтной среды культурно-познавательной 
направленности 

Рассмотрена проблема создания ландшафтной среды культурно-
познавательной направленности в структуре объектов ландшафтно-
рекреационной зоны городов. Поднят вопрос проектирования современных 
городских зеленых территорий с соответствующей формой их ландшафтной 
организации и содержанием, который транслируется на окружающих. 
Сгруппированы специализированные культурно-познавательные парки идейно-
тематической направленности по направлениям: градостроительный, 
ландшафтно-экологический, пространственно-композиционный, 
семиотический, типологически-методологический и приведена их основная 
характеристика. Приведена классификация специализированных культурно-
познавательных парков, и тех, что по идейной направленности влияют на 
окружающий и внутренний мир человека. 

Определены основные методы, используемые при формировании 
специализированных культурно познавательных парков в процессе 
ландшафтно-планировочной организации парковой среды по его фазами 
(предпроектное исследование, проектирование, реализация, содержание). В 
каждой из фаз приведены основные этапы ее реализации и методы научного 
исследования, в ней использовались. 

При рассмотрении проблематики создания специализированных 
культурно-познавательных парков, были определены общие критерии, которым 
должны соответствовать объекты проектирования, которые объединяют, 
рассмотрены ряда методов, которые формируют алгоритм их создания. 

Ключевые слова: сад; специализированный культурно-познавательный 
парк; образный ряд; главная идея парка; тема парка; ландшафтный сценарий; 
средства и приемы парковой среды; методы ландшафтной среды. 
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Abstract 

Andriy Karanda PhD student Department of Urban Development Kiev 
National University of Construction and Architecture. 

Methods of creating a landscape environment considering the cultural and 
education orientation 

The problem of creating a landscape environment considering the cultural and 
educational orientation in the structure of objects of the landscape and recreational 
zone of cities is observed. Specialized cultural and cognitive parks of ideological and 
thematic orientation are grouped by areas: urban planning, landscape-ecological, 
spatial-compositional, semiotic, typological-methodological and their main 
characteristics are given.  

The classification of specialized cultural and cognitive parks and those that 
ideologically affect the surrounding and inner world of man is given. 

The main methods used in the formation of specialized cultural and educational 
parks in the process of landscape-planning organization of the park environment by 
its phases (pre-design research, design, implementation, maintenance) are determine  

In each of the phases the main stages of its implementation and methods of 
scientific research used in it are given. 

When considering the issue of creating specialized cultural and cognitive 
parks, the general criteria to be met by the design objects that combine them were 
identified, a number of methods that form the algorithm for their creation were 
considered. 

Key words: landscape method; landscape-planning organization; matrix 
method of park creation; park; specialized cultural educational park; methods of 
landscape environment. 
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РІЧКОВІ ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ, 
ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЗАХОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ 

 
Анотація: проаналізовано сучасний стан екосистем річок України – їхні 

природні особливості та наслідки потужного антропогенного тиску. Розглянуто 
проблему прибережних територій річок та водосховищ. Визначені методи 
оздоровлення каскаду Дніпрових водосховищ та їхніх прибережних територій.  

Ключові слова: екосистема річки; прибережна територія; каскад Дніпрових 
водосховищ; екологічні проблеми; берегова техногенна система.  

 
Постановка проблеми. Важливою складовою комфортних умов життя в 

містах є гармонійне співіснування урбанізованого середовища з природою: 
артерії річок, зелений каркас парків, сусідство птахів, тварин, водоплаваючих 
підживлюють міста природною енергією, збалансовують антропогенний вплив, 
нейтралізують задимлення, загазованість, шум від авто. Але в умовах потужної 
зростаючої урбанізації деградація природної складової є сумною реальністю. 
Найбільш експлуатованими зонами в наслідок своєї ландшафтної 
привабливості є прибережні території міста.  

Деградація річки Дніпро – його перетворення на каскад водосховищ, 
зникнення малих річок, струмків, потічків, джерел - яскраві факти «підкорення» 
природи та бездушно-бездумного господарювання людини в своєму домі. Так, 
зазвичай, міські річки стають стічними каналізаційними водотоками, їх 
«приручають» в боротьбі з повенями, використовуючи для розширення міських 
територій.  

Найбільших змін річки зазнали протягом XX століття під час 
індустріалізації в СРСР. Найдивовижніші легендарні Дніпрові пороги, що були 
в свій час візитівкою України, втрачено [1, Рис. 1]. Штучне «море» Каховського 
водосховища знищило унікальний природно-господарський комплекс 
Дніпровських плавнів. Разом з Великим Лугом Запорозьким пішли під воду 
більшість козацьких Січей і тисячі інших пам’яток давнини. Збереження наших 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

239 

річкових екосистем і, в першу чергу, річки Дніпро, бо Дніпровий басейн займає 
48% площі території України, є повагою до нашої країни – її природи та історії. 

Сучасна практика містобудівного проектування не забезпечує в повній мірі 
вирішення проблем охорони збалансованого, раціонального та гармонійного 
використання прибережних територій в результаті галузевої, територіальної та 
часової розбіжностей, відсутності ієрархічної підпорядкованості 
природоохоронних робіт та спадкоємності проектних рішень на різних стадіях 
проектування. В результаті цього прибережні зони - найважливіші для 
життєдіяльності регіонів, міських агломерацій та міст - цілісні природно-
містобудівні комплекси не стають об’єктами єдиного ландшафтно-
планувального проекту організації території [2]. Актуальними на сьогодні 
залишаються питання раціональної організації прибережних територій річок 
України з оптимальним співвідношенням складових екосистеми 
(збалансований відсоток заплавних луків, лісових насаджень, 
сільськогосподарських угідь), архітектурно-планувальними особливостями 
прибережних територій рівнинних та гірських екосистем тощо. 

Щільна забудова заплавних територій з близьким розташуванням споруд 
до акваторії, порушення кордонів зелених ліній, наявність на прибережній зоні 
значного за площею штучного покриття - все це призводить до зниження 
оздоровчого впливу акваторії на місто, екологічного дисбалансу, руйнації 
річкового басейну. Наявність транспортних шляхів та промислових 
підприємств є основними чинниками антропогенної трансформації річкових 
екосистем. Екологічно не прийнятним є розміщення на прибережних 
територіях підприємств 1 та 2 класу шкідливості енергетичної (ТЕЦ), 
деревообробної, легкої, харчової промисловості, тощо. Складські комплекси, 
скид у водойми продуктів промислової діяльності, стічні води, побутове сміття 
сприяють накопиченню та утворенню на прибережних територіях островів 
інертних матеріалів, що призводить до порушення водного режиму річки, 
погіршення якості води, знищення рослинності - до деградації річкової 
екосистеми. Забруднюючими речовинами річкових екосистем стічними водами 
є нітрати, цинк, фтор, залізо, мідь, нікель, нітрати, азот, хром, сульфати, сухий 
залишок, хлориди, нафтопродукти тощо. Об’єм очищених та неочищених 
стоків буває навіть більшим об’єму стоку малої річки, що призводить до 
катастрофічної деградації річкової екосистеми та вмирання малих річок. В 
містах відбувається порушення екологічної рівноваги, що безпосередньо 
впливає на погіршення здоров’я людей. 
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Рис.1. Дніпрові пороги напочатку XX століття 

 
Аналіз досліджень та публікацій. На покрашення стану довкілля та 

якості життя в містах та селах безпосередньо впливає оздоровлення наших 
річкових екосистем – річок та їхніх прибережних територій. Дана стаття є 
продовженням вектору з дослідження стану річкових екосистем з метою 
ревіталізації прибережних територій наших річок та водойм. В попередніх 
працях автором було розглянуто стан акваторій Києва [3], річки Либідь [4], 
Стугна [5], заплави Дніпра [6], прибережних територій Київської області [7], 
досліджено проблеми екосистем малих річок [8], запропоновано методи 
ревіталізації екосистем малих річок [9,10]. Цікавим та корисним є досвід 
розвинених країн світу щодо оздоровлення прибережних територій [11, 12].  

Вчений Вадимов в своїй монографії «Город и река» визначає макро-, мезо- 
та мікро територіальні рівні акваторій, що відповідає басейно-ареальному, 
поясному та лінійно-точковому зонуванню. Відродження річки Дніпро має 
охопити всі ці три територіальні рівні. 

Метою даної публікації є дослідження природних особливостей 
українських річкових екосистем з пропозиціями оздоровлення каскаду 
Дніпрових водосховищ та їхніх прибережних територій. 

Основна частина. На території України тече 9 великих, 81 середня та біля 
63029 маленьких річок (Рис.2). Більш як половина загальної довжини всіх річок 
України припадає на басейни Дніпра та Дністра: у басейні Дніпра - 78,5 тис. км 
річок, у басейні Дністра – 34,2 тис. км. Найбільша густота річкової мережі – у 
Карпатах, найменша – у Херсонській області, де значні площі є безстічними 
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[13]. В різних регіонах України річки зі своїми прибережними територіями 
мають свої характерні природні особливості. 

 

 

Рис.2. Гідрографічна мережа України 
 

Річкові екосистеми Карпат – це невеликі гірські потоки, що течуть серед 
крутих, часом урвистих, берегів; у верхів’ях річок дно складено галькою, 
ширина русел – 3-5 м, тут зустрічаються валуни. В середній частині гір ширина 
річок зростає, а крутість долини і берегів стає дещо меншою. Для передгірської 
зони поширеним типом руслового процесу є руслова багаторукавність. 
Карпатські річки врегульовані дамбами внаслідок частих паводків - загальний 
підйом води сягає 5 м і більше. Ширина міждамбового простору - 200-300 м. 
Вода карпатських річок переважну частину року, крім періоду паводків, є чиста 
і прозора. 

У верхній течії річок Гірського Криму зустрічаються водоспади. Річкові 
береги вкриті валунами. Поширеною є деревна рослинність. В нижній течії 
річки мають інший вигляд: широкі долини (1 км і більше) зайняті 
сільськогосподарськими культурами, береги вкриті чагарниковою рослинністю, 
русла звивисті, дно вкрито галькою. Ширина найбільших річок відносно 
невелика (6-8 м).  

Річки Полісся мають рівні широкі, слабко виражені долини зі значною 
шириною їхньої заплави. Її висота є невеликою (близько 1 м), що сприяє 
частому затопленню та заболочуванню. У руслах, які здебільшого складені з 
піску, поширені пасма. На вигнутих прибережних територіях, зазвичай, 
утворюються яри, на випуклих - коси. В межах Чернігівського Полісся 
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виокремлюються острови, які складені лесовими породами, та підвищуються 
над піщаними рівнинами на 40-50 м. Новгород – Сіверське Полісся 
розчленовано інтенсивніше, особливо в східній частині, де висоти обривчастих 
правих берегів Десни досягають 100 м. У поліських річках порівняно мало 
водної та повітряно-водної рослинності. Вода є прозорою з коричнюватим 
відтінком. 

Річки Поділля мають чітко виражену річкову долину зі значною глибиною 
(до 100 м і більше) та крутосхилістю. Деякі річкові долини мають 
каньйоноподібний вигляд (наприклад, річка Смотрич). Заплави є порівняно 
неширокими з чагарниковою та деревною рослинністю. Русла складено 
дрібною галькою і мулом. Значна зарегульованість стоку є характерною 
ознакою подільських річкових екосистем.  

Річки Придніпровської височини, на відміну від річок Поділля, часто мають 
відшарування скельних порід. Окремі брили граніту зустрічаються на 
прибережних територіях і в самому руслі. Поширеною є водна та повітряно-
водна рослинність.  

На лівобережжі Дніпра річкові долини є широкими, кристалічний 
фундамент знаходиться на значній глибині. Донні відклади представлені мулом 
або замуленим піском. Малі похили місцевості сприяють невеликій швидкості 
течії, тому прибережні території, зазвичай, вкриті очеретом та іншою водною 
рослинністю.  

Річки Донбасу та Приазов’я здебільшого мають горбистий рельєф з 
виходом на поверхню корінних порід. Велика кількість підпірних і 
водозабірних споруд суттєво впливає на гідрологічний режим річкових 
екосистем. По берегах вузької заплави поширений очерет та чагарникова 
рослинність. 

Річки, що впадають безпосередньо в море, мають плавневі масиви. Їх 
особливістю є щільність мережі водотоків та наявність багаточисельних озер.  

Річки Степової зони є невеликими і зустрічаються рідко. Їхній 
гідрологічний режим характеризується чітко визначеною весняною повінню, 
низькою літньою меженню з окремими дощовими паводками, незначним 
осіннім підвищенням водності, низькою зимовою меженню, яка часто 
порушується паводками у відлигу. За весняну повінь проходить від 40 до 80 % 
обсягу річного стоку, а на деяких малих річках  - до 90 -100 %. Значна кількість 
малих річок пересихає на тривалий час – декілька тижнів або місяців. 
Швидкість течії за низької води складає 0,2-0,5 м/с, а під час повені може 
зростати до 1 м/с. Товстий шар мулу, щільні зарості водних та прибережних 
рослин, мала течія (0,2-0,3 м/сек) степових річок сприяють зменшенню їхньої 
водності та пересиханню [14].  
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Площа басейну Дніпра є найбільшою в Україні і третьою в Європі і 
становить 504 тис. км², з них площа в межах України - 291,4 тис. км². Загальна 
довжина річки складає 2201 км, у межах України – 981 км (висота витоку – 
252м, середній похил – 0,00011 (11 см на 1 км)). Природна водність Дніпра, яка 
була до спорудження каскаду дніпрових водосховищ (Рис.4), мала наступні 
показники: Київ – 1390 м³/с, Лоцмано-Кам’янка – 1670 м³/с, гирло - 1700 м³/с 
(53,6 км³/рік). На сьогодні залишилися невеликі природні річкові ділянки у 
нижньому б’єфі гідровузлів - найдовша з них (біля 90 км) розташована нижче 
Каховської ГЕС, але гідрологічний режим річки тут істотно змінений - 
відбуваються внутрішньодобові коливання рівнів і витрат води, порушений 
термічний та льодовий режими тощо. З кінця 80-х років 20 століття 
відмічається тенденція до суттєвого пом’якшення льодового режиму річок 
басейну Дніпра - замерзання відбувається пізніше, скресання раніше; 
тривалість періоду з льодовими явищами зменшується, відповідно, 
зменшується середня і максимальна товща льодового покриву. Зміни 
характеристик термічного та льодового режимів річок басейну Дніпра за весь 
період спостережень (з 1951р.) мають закономірний характер, що пов'язаний з 
кліматичними змінами та антропогенним навантаженням.  

Найпотужніша річка України від кордону з Білоруссю і майже до гирла 
сьогодні перетворена на ланцюг з 6 найбільших водосховищ (об’ємом 43,7 км³), 
564 загальних водосховищ (об’ємом 1,84 км³), 13,28 тис. ставків (об’ємом 
46,18 км³). Споруда і експлуатація каскаду водосховищ (Рис. 5) на територіях 
Середнього та Нижнього Дніпра змінили природний режим ріки, умови 
водообміну, що порушило екологічну рівновагу, знизило інтенсивність 
самоочищення води та перетворили її в ланцюг озеровидних укріплених б’єфів. 
Тобто, відбулось структурно-функціональна трансформація екосистеми річки 
Дніпро з річкової на озерно-річкову.  

Дніпровський каскад створює потужний водогосподарський комплекс, 
який забезпечує водою близько 30 млн. населення, 2/3 території України, 
50 великих міст. Він визначає екологічну ситуацію майже всієї східної і 
центральної України. Дніпровські водосховища використовуються для потреб 
гідроенергетики, зрошення і обводнення південних регіонів країни, 
судноплавства, риборозведення, рекреації, обмеження максимальних рівнів і 
витрат води під час великих весняних повеней. Ширина найбільших 
водосховищ (Кременчуцького і Каховського) сягає 25-28 км. Найпотужнішими 
промисловими об’єктами на Дніпрі та його водосховищах є Запорізька АЕС 
(потужність 6,0 млн. кВт), Запорізька ТЕС (3,6 млн. кВт), металургійний 
комбінат «Запоріжсталь». Великі витрати води йдуть на випаровування з водної 
поверхні водосховищ, на безповоротне використання для промислового, 
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комунального, сільськогосподарського водоспоживання та на санітарно-
екологічні пропуски. Згідно з діючими правилами експлуатації 

 

 

 
Рис.3. Будівництво ДніпроГЕСу стало початком трансформації річки Дніпро в каскад 

Дніпрових водосховищ 
 
водосховищ Дніпровського каскаду [15] санітарно-екологічні попуски в роки 
95%-ної забезпеченості стоку скидають у нижній б’єф Каховського гідровузла – 
500 м³/с; під час нересту риб санітарно-екологічні витрати зростають до 
1000 м³/с [16]. Дніпровий каскад є найбільшим і в Європі і в Світі відкритим 
каскадом багатоводних штучних водосховищ, які впадають в Світовий Океан 
(Рис. 4, 5, 6).  

Дві третини водних об'єктів України на сьогодні перебувають у стані 
антропогенного навантаження, решта мають екологічну напругу з елементами 
регресу. Найбільше антропогенне навантаження на екосистеми річок України 
відбувається у промислово розвинутих районах, передусім на Донбасі. 

 

   

Рис. 4, 5, 6. Водосховища Дніпрового каскаду 
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Найбільша забрудненість спостерігається у басейнах річок Дніпро, 
Дністер, Дунай, Південний Буг, Сіверський Донець. Найбільший вплив на стан 
поверхневих вод мають стічні води підприємств різних галузей промисловості, 
комунального та сільського господарств - об’єми забруднення від великих 
тваринницьких комплексів перевищують об’єми забруднень від усього міського 
населення.  

Екстенсивне ведення сільського господарства з розоренням земель 
прибережної території до 80-90% є одним з основних факторів екологічної 
кризи річкових екосистем. Заплави більшості малих річок Полісся освоєні під 
сільськогосподарські угіддя майже на 50-60%, Лісостепу і Степу – на 70-90%. 
Попри це ефективність використання сільськогосподарських земель України 
нижча, ніж в Європі і в розвинутих країнах світу. Сільськогосподарські поля 
знаходяться на схилах і в заплавах річок, тому ерозія прибережних територій 
набула небачених масштабів – щорічні втрати ґрунту сягають біля 600 млн. тон, 
у тому числі 20 млн. тон гумусу. Вченими доведено, що перехід через межу 
60% освоєних (чи будь як порушених) земель, призводить до безповоротного 
руйнування екосистем річок [17].  

Створення Дніпрових водосховищ породило ряд екологічних проблем, 
призвело до різкої зміни базису місцевої ерозії. Третина їхнього загальної 
протяжності (а це близько 1000 км) активно руйнується вітрохвильовими та 
денудаційними процесами, стоковими та іншими видами течій. Площа 
втрачених земель в результаті руйнування берегів вже складає близько 6,5 тис. 
га, за прогнозними оцінками вона зростатиме вдвічі. Руйнування берегів 
каскаду щорічно призводить до втрати значної  кількості прибережних земель, 
впливає на використання самих берегів і прилеглих до них територій, зумовлює 
виникнення  надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф, особливо в населених 
пунктах, де негативний вплив природних чинників посилюється техногенними 
факторами.  

Населені пункти і господарські об’єкти, розташовані вздовж берегової лінії 
водосховищ, після наповнення кожного з них потрапляють в зону активізації 
негативних процесів і явищ. Це територій з особливим режимом користування - 
зони заборони чи обмеження нового капітального будівництва та зони виносу 
будівель і обов’язкового переселення населення. Користування такими 
територіями можливо лише за умови ліквідації або обмеження несприятливих 
процесів у береговій зоні водосховищ чи планового управління ними. 
Головною проблемою прирічкових територій Дніпровського каскаду 
водосховищ в межах великих міст є забруднення дніпрових вод промисловими 
підприємствами та екологічна криза. Промислові зони займають цінні 
прибережні території, що негативно впливає на містобудівний територіальний 
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розвиток. Диспропорція в розміщенні функціональних зон на дніпрових 
прибережних територіях призвело до їхньої деформації, зменшило їх природну 
здатність до самовідновлення.  

Антропогенне втручання в гідрологічний режим Дніпра значною мірою 
відобразилося на екологічному стані всього пониззя. Об'єм водного стоку за 
останні десятиріччя знаходився в межах 42,1-42,5 км³ за рік, що на 20 % нижче 
того, який спостерігався до впровадження гідротехнічних заходів в басейні 
Дніпра. Сезонні та короткочасні регулювання стоку греблями спричинили 
незворотні процеси в рівневому та термічному режимах річок, зменшилася 
швидкість течії річок, погіршився водообмін, відбувається замулення водних 
об'єктів, що призводить до відмирання малих водотоків і заплавних водойм. Це 
призвело до зміни рибогосподарського статусу ряду заплавних водойм, 
часткового чи навіть повного знищення особливо цінних в харчовому 
відношенні організмів понтокаспійської фауни, значного погіршення 
показників багатства зоопланктону, фітопланктону, вищої водної рослинності. 
Слід зазначити, що саме біоценози – об’єднання рослин, тварин, 
мікроорганізмів, якими заселений річковий басейн, є визначальним фактором в 
оцінці екосистеми річки (Рис. 7, 8, 9).  

 

   
 

Рис. 7,8,9. Річковий біоценоз 
 
Особливе занепокоєння викликає екологічний стан мілководних зон (з 

глибинами 2-3 м), площа яких складає близько 133 тис. га, або 19% площі 
водосховищ. На мілководді відбуваються інтенсивні процеси випаровування, 
замулення і заболочення, накопичуються рештки вищої водної рослинності і 
синьо-зелених водоростей, що призводить до замулення водосховищ. Всі ці 
негативні процеси найбільше проявляються у береговій зоні водосховищ, тобто 
в зоні контакту між водою і сушею. Саме прибережні зони виконують функцію 
буферної зони річища та природного фільтру й самі виступають об’єктами 
охорони. Внаслідок своєї ландшафтної цінності прибережні території є 
найпривабливішими для містобудівного освоєння.  
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Сталість річкової екосистеми залежить від різноманітності ландшафту 
прибережної території - чим більш монотонним є ландшафт, тим менша його 
продуктивність. Основним осередком збереження різноманіття прибережного 
ландшафту та головним фактором у його формуванні є ліси. Ліси позитивно 
впливають на мікроклімат, гідрологічний режим (на величину і режим стоку), 
бо затримують від 16 до 40 % вологи. На жаль, середня лісистість України 
катастрофічно зменшується і на сьогодні становить 14,3%, що є найменшою 
серед країн Європи. Тому важливим фактором екологічної стабілізації в Україні 
є збереження лісів. 

Раціональною організацією прибережної території є контурно-
меліоративна, де невеликі посівні площі (10-30 га) перемежовуються з 
відкритими незасіяними ділянками, а лісонасадження (надбровкові призаплавні 
та прируслові лісосмуги, суцільні лісові масиви) фіксують кордон прибережної 
території. Оптимальним співвідношенням площ луків, лісу, рілля на 
прибережних територіях та водних об’єктів в окремих районах України у % є 
наступним [18] (табл.1): 

Таблиця 1 
Показники оптимального співвідношення площ прибережних територій та 

водних об’єктів в окремих районах України в % 
 

  Зона, регіон Розорані  
площі 

Луки Ліс та лісові 
насадження 

      Водні поверхні 

Українські 
Карпати 

   8-12 20-30      60-70                1-3 

Прикарпаття і  
Західна Лісостеп 

  40-50 25-30      20-35                2-5 

Східний Лісостеп   50-60 20-25      15-20                2-5 
 

Для поліпшення екологічного, водогосподарського та санітарного стану 
водних об’єктів вздовж річок та навколо водойм встановлюються водоохоронні 
зони з виділенням прибережної захисної смуги, де оптимально поєднуються 
лісові насадження і луки, водно-болотні угіддя та орні землі. Оптимізація 
водоохоронних зон із застосуванням сучасних методів управління, охорони та 
відновлення водних ресурсів дозволяють створити сприятливі умови для 
формування безпечного стану екосистеми річки, досягти збалансованої 
рівноваги.  Враховуючи, що водоохоронна зона зазнає значних забруднень і 
антропогенних навантажень, вона водночас є не лише засобом, а і об’єктом 
охорони.  

Створення комфортних умов для життєдіяльності людей та підвищення 
естетичної цінності берегових ландшафтів потребують комплексу заходів з 
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охорони річок, водойм, водосховищ та прибережних територій. Берегозахисні 
споруди і заходи мають виступати буферною зоною між водоймою і сушею, 
виконуючи водночас функції захисту берегів, водоохоронні та соціальні 
функції. Така «берегова техногенна система» дозволяє перетворити береги 
водосховищ, що формуються стихійно, в «окультурені» береги, які зберігають 
стабільність, здатність до самозахисту, самовідновлення в умовах потужної 
урбанізації (Рис. 10,11).  

Упродовж останніх років однією з найважливіших проблем містобудівного 
використання прибережних територій є активізація небезпечних 
геоморфологічних процесів на узбережжі водосховищ дніпрового каскаду. 
Найбільш капітальними (найдорожчими) укріпленнями берегів від шкідливої 
дії води є вертикальні укісні та ступінчасті набережні, причальні  та підпірні 
стінки, дамби обвалування з дренажем тощо. Особливо актуальні ці споруди в 
межах населених пунктів. Найбільш екологічними (близькими до природних 
берегів-аналогів) є штучні пляжі, які природно вписуються в навколишнє 
середовище і використовуються для рекреаційних цілей.  

 

  
 

Рис. 10,11. «Окультурені» береги водосховища 
 

Кам’яні банкети і накидки обмежують доступ населення і тварин до води, 
викликають застійні явища і накопичення сміття в приурізовій зоні, тобто 
набувають негативного соціального та екологічного значення. Вони складні і 
дорогі в будівництві та експлуатації, тому їх використання на водосховищах 
вимагає обґрунтування і оптимізації задля підвищення екологічної безпеки і 
покращення соціальних функцій. Якщо спорудження штучного пляжу 
неможливе в наслідок відсутності піску, доцільно замінити кам’яно-накидний 
банкет на буни, шпори, переривисте кріплення чи іншу споруду, яка забезпечує 
вільний доступ до води. Міжбунний простір доцільно заповнювати піщаним 
ґрунтом (намитим, або привізним). Для закріплення берегових укосів між 
бунами чи блокуючими елементами добре себе показало біологічне кріплення – 
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посадка зелених насаджень. Буни є найефективнішими берегоукріплювальними 
екологічними спорудами, коли основним рушійним фактором гідродинаміки є 
течія [19].  

На відміну від берегів морів, озер, річок берегозахисні споруди на 
водосховищах можна будувати ще до початку їх заповнення («посуху»). На 
шести дніпрових водосховищах було зведено біля 315 км водо обмежувальних 
дамб, які виконують берегозахисні функції, та 88,39 км берегів було закріплено. 
Берегоукріплення виконувались на різних ділянках водосховищ для захисту 
населених пунктів, об’єктів відпочинку, орних і присадибних земель. Загальна 
площа збережених від руйнування земель складає 1680 га. За період 
експлуатації дніпрових водосховищ закріплено 460 км берегів. Із загальної 
протяжності берегів водосховищ на сьогодні закріплено 857 км берегів (28% 
периметру). Нейтральні (1110км) і акумулятивні (120 км) береги захисту не 
потребують. Решта берегів (1047 км) відносяться до абразійних та ерозійних. 
Біля 300 км цих берегів були рекомендовані до захисту різними видами 
берегоукріплень. Так, довжина берегів Каховського водосховища, захищена 
наступними спорудами: кам’яно-накидний банкет – 106.74 км, штучний пляж – 
5 км, бетонні стінки і укоси – 1,20 км, комбінований захист – 51.01 км.  

В зоні впливу водосховищ підтоплені території з глибинами залягання 
ґрунтових вод до 2 м займають майже 100 тис. га і це при тому, що майже 200 
тис. га прибережних земель водосховищ, де розміщено 190 населених пунктів 
та понад 700 підприємств, захищено від затоплення і підтоплення дамбами і 
берегоукріпленнями (таблиця 2).  

 
                                                                                                                   Таблиця 2.  
Довжина закріплених берегів дніпровських водосховищ станом на 2009 рік 

 
 

 
 
Водосховище 

Довжина, км 
Загальна За період будівництва За період  

експлуатації Дамби Берего 
укріплення  

Всього 

1 Київське  112.4  74.4      6.3  80.7      31.7 
2 Канівське  136.3  68.8      4.3  73.1      63.2 
3 Кременчуцьке  147.7  82.7      8.8  91.5      56.2 
4 Дніпродзержинське  141.5  60.3      0.4  60.7      80.8 
5 Дніпровське  116.0    -     54.2  54.2      61.8 
6 Каховське  203.0  28.1       8.3  36.4     166.6 
Всього по каскаду   856.9 314.3     82.3 396.6      460.3 

  

Прибережні території річок та водосховищ є важливим елементом в 
планувальній структурі міста. Красиві ландшафти водойми та її берегів 
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збагачують тіло міста та несуть багатофункціональне навантаження. Це 
пов'язано з інтенсивним соціально-економічним та територіальним розвитком 
найкрупніших міст та міських агломерацій, формуванням виробничих 
комплексів, еколого-рекреаційною та природоохоронною діяльністю. Одним із 
важливих завдань у містобудівній політиці в зонах впливу штучних 
водосховищ на урбанізовані території, стало визначення планувальних меж зон 
впливу гідровузлів за сукупністю виробничих, соціально-економічних і 
природних умов на прибережних територіях.  

Територіально-екологічну єдність водних об’єктів України складають 
річкові екосистеми – річки разом з прибережною територією. Стан прибережної 
території безпосередньо впливає на стан акваторії. Містобудівна організація 
прибережних територій має сприяти збереженню та підтриманню природного 
балансу річкової екологічної системи – встановлення обмежувальних «зелених 
ліній» та водоохоронних зон, укріплення берегів, створення зон рекреації та 
їхній благоустрій, прокладання туристичних маршрутів, обмеження заповідних 
територій тощо. Ці містобудівні заходи мають враховувати зональні 
особливості річок та зважати на унікальність кожної річкової екосистеми 
України. 

 
Висновки. Таким чином, стан прибережних територій вимагає 

містобудівних заходів з поліпшення екологічної ситуації, зменшення 
антропогенного впливу, припинення втрат біологічного та ландшафтного 
різноманіття, підвищення рівня екологічної безпеки. Згідно з екосистемним 
підходом водокористування, крупні рівнинні водосховища з прилеглими до них 
прибережними територіями мають розглядатися, як єдина система з чітко 
фіксованими природними межами, структурою і функціональними 
особливостями. Визначення і функціонування річкових екосистем повинно 
відбуватися за допомогою еколого-гідрологічного моніторингу.  

Для відродження ландшафтів прибережних територій Дніпра необхідно 
здійснити ряд відновлювальних заходів по всіх складових його басейну. 
Особливо це актуально для прибережні території великих міст, щодо 
регулювання їхньої еколого-містобудівної ситуації та природоохоронної 
діяльності, архітектурно-ландшафтної організації. Програми з відродження 
Дніпра передбачають комплексний підхід у формуванні рекреаційних зон та 
створенні екологічного коридору вздовж акваторії. З метою поліпшення 
гідрохімічного екологічного стану Дніпра та запобігання проходження 
негативних процесів, необхідно постійно регулювати стоки річок (особливо 
малих) та водойм, здійснювати контроль за джерелами забруднення акваторії 
водосховищ, водоохоронними зонами та території всього басейну Дніпра 
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відповідними природоохоронними службами [20]. Для захисту територій від 
підтоплення та затоплення у зоні дніпрових водосховищ функціонує складний 
потужний комплекс гідротехнічних споруд, який вичерпав свій 
експлуатаційний ресурс і потребує модернізації.  

Модернізація водопостачання, зрошення, транспортування потребують 
вдосконалення містобудівних, господарських, інженерних та екологічних 
заходів, бо забезпеченість мешканців чистими водними ресурсами є однією з 
найголовніших передумов сталого розвитку країни. Комплекс законодавчих 
документів, спільна робота науковців, фахівців різних галузей, місцевих громад 
та екологічне мислення кожного українця неодмінно мають вирішить існуючі 
проблеми річкових екосистем України.  
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Аннотация 
Михайлик Ольга Александровна, кандидат технических наук, ассистент 

кафедры городского строительства, Киевский национальный университет 
строительства и архитектуры, г. Киев, Украина.  

Речные екосистемы Украины: природные особенности, проблемы 
трансформации и способы оздоровления 

Проанализировано современное состояние экосистем рек Украины – их 
природные особенности и последствия мощной антропогенной деятельности. 
Рассмотрены проблемы прибрежных территорий рек и водохранилищ. 
Предложены методы оздоровления каскада Днепровских водохранилищ та их 
прибережных территорий.  

Ключевые слова: экосистема реки; прибрежная территория; каскад 
Днепровских водохранилищ; экологические проблемы; береговая техногенная 
система. 
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Annotations 
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construction of Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, 
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River ecosystems of Ukraine: natural features, problems of transformation and 

recovery measures 
The current state of ecosystems of rivers of Ukraine - their natural features and 

consequences of powerful anthropogenic activity are analyzed. The problem of 
coastal areas of rivers and reservoirs is considered. Methods of rehabilitation of the 
cascade of Dnieper reservoirs and their coastal territories are determined.  

Extensive farming with the destruction of coastal lands up to 80-90% is one of 
the main factors in the ecological crisis of river ecosystems. The floodplains of most 
small rivers of Polissya are developed for agricultural lands by almost 50-60%, 
Forest-steppe and Steppe - by 70-90%. Nevertheless, the efficiency of agricultural 
land use in Ukraine is lower than in Europe and developed countries. Agricultural 
fields are located on the slopes and floodplains of rivers, so the erosion of coastal 
areas has reached unprecedented proportions. 

The creation of the Dnieper reservoirs has created a number of environmental 
problems, led to a sharp change in the basis of local erosion. One third of their total 
length is actively destroyed by wind waves and denudation processes, runoff and 
other types of currents. The area of land lost as a result of the destruction of the 
shores is already about 6.5 thousand hectares. The destruction of the cascade shores 
annually leads to the loss of a significant amount of coastal land, affects the use of the 
shores and adjacent areas, causes emergencies, accidents and catastrophes, especially 
in settlements where the negative impact of natural factors is exacerbated by man-
made factors. 

The condition of the coastal area directly affects the condition of the water area. 
Urban planning of coastal areas should help preserve and maintain the natural 
balance of the river ecological system - the establishment of restrictive "green lines" 
and water protection zones, shore protection, creation of recreation areas and their 
improvement, paving tourist routes, restricting protected areas and more. These urban 
planning measures should take into account the zonal features of rivers and take into 
account the uniqueness of each river ecosystem in Ukraine. 

Key words: river ecosystem; coastal territory; cascade of Dnieper reservoirs; 
ecological problems; coastal technogenic system. 
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URBAN SPACES WITH FOUNTAINS: 
NOISE AND ENVIRONMENTAL REGIME FORMATION REGULARITY  

 
Abstract: The article highlights the problem of loss of the ability to solve design 

problems by the modern creators of the settlements based on knowledge of the 
functional structure of the object, demands of potential consumers, taking into 
account the features of the object’s location in the selected area, while creating a safe, 
reliable and comfortable environment able to implement functions for which it is 
intended. Guided by the specialized publications in the field of the liquid and gas 
hydraulics and mechanics, the author considers and describes in detail the water 
flows and their impact on space characteristics, including options for the contribution 
of hydraulic noise to space acoustics, taking into account human perception, and 
options for contribution of the atmospheric air temperature and humidity variability 
to the thermal balance of the city residents. The parameters of buildings are 
identified, the change of which affects the change of space characteristics. The 
regularities of the impact of fountains during operation on the space noise and 
ecological regime formation, which will provide consumer needs and comfortable 
conditions necessary for a positive physical perception of space, are determined. The 
results of the study will be used as a reference material in the development of graphic 
models and techniques of the architectural and planning arrangement of urban spaces 
with fountains, which, being perfectly integrated into the urban fabric will ensure 
sustainable development of the spaces with fountains over time. 

Key words: fountains; urban spaces; noise regime; ecological regime; formation 
regularities. 

 
Target setting. The existing connection between the water and living beings is 

well known – the water is life that gives life on earth. The humans evolved from 
water and live thanks to water. The water has impact on our climate, food, recreation, 
social and political organization. The water appeals to all the senses, has symbolic 
associations, helps to establish harmony between the nature and technology [1]. 
According to K. Wittfogel, the German and American sinologist, sociologist and 
historian who was interested in the relationship between the natural environment and 
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social development, the water is radically different from other natural elements. It is 
not too liquid and not very heavy, which makes it easy to manage. The water is 
similar to soil and plants, but it differs from them by the degree of its accessibility in 
movement and technologies that provide these movements. «The water is important 
not only for health, hygiene and cleanliness, but also for socialization, recreation and 
politics». Today, the water resources management is a priority issue that will affect 
the future form and social organization of the settlements. «Limited water resources 
and large groups of residents require new approaches and management methods and 
should result in increased experiments with fountains and ponds in the recreational 
areas» [2, p. 8]. 

Unfortunately, the practice shows that due to the lack of documents in the 
regulatory framework, which govern the design, construction and operation of 
fountains, when forming the fountains in the spaces the creators of the settlements 
(urban planners, architects, engineers, designers, etc.) make mistakes, due to which 
for one reason or another, further operation of the facilities ceases. Troubleshooting 
often requires significant economic costs. The modern creators have largely lost the 
skills and knowledge to combine the parameters of urban spaces with effective 
models of fountains, which are justified both aesthetically and economically, perform 
city-planning stipulated scenarios, where the basic concept is aimed at improving 
space, i.e. the formation of noise and environmental regime [1; 3]. The space noise 
and environmental regime formation is performed by controlling water flows in the 
course of the operation of the buildings. 

Following the research by M.S. Barabash, the noise and environmental regime 
of spaces should be considered at the stage of architectural and construction design, 
as the basic stage of the life cycle of the construction object [4, p. 47]. One of the 
most important problems is the ability of creators to solve design problems based on 
knowledge of the functional structure of the object, demands of potential consumers, 
taking into account the location of the object in the selected area, while creating a 
safe, reliable and comfortable environment able to implement the functions for which 
it is intended [5]. 

Recent research and publications analysis. «The effectiveness of the 
regulatory framework, its compliance with the needs of specific consumers and 
society as a whole are the most important properties of the regulatory system in 
construction» [6, p. 234]. An important point in resolving this issue is the creation of 
an information model of the object of rationing as a basis for determining the 
structure of regulatory requirements for this object [6-7]. 

The construction information model of the design and construction object is 
based on a certain design solution, which applies specific planning, design and 
engineering-technological parameters, the implementation of which should ensure the 
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achievement of consumer needs for the object being designed, built and further 
operated by the consumer [4-8]. 

Therefore, the purpose of the publication is to determine the noise and 
environmental regime formation regularities for the urban spaces with fountains. 
Identified regularities should meet consumer needs and provide comfortable 
conditions that are necessary to increase the duration (time) of use of the urban 
spaces by residents and visitors from other settlements. In order to achieve this 
purpose, one needs to consider and describe in detail: 

- water flows and their impact on the characteristics of the space (acoustic and 
climatic); 

- parameters of structures, the change of which makes it possible to model the 
influence of structures on the characteristics of space; 

- regularity of influence of fountains during operation on space noise and 
environmental regime formation. 

Main points. Using as a methodology set out in the works by O. Vasylenko [8; 
9] for guidance, before considering the topic of this study, we turn to the specialized 
publications on liquid and gas hydraulics and mechanics and consider in detail the 
water flows during the operation of the structures [10-13; 3]. 

The water flows are set of elementary streams moving together [12, paragraph 
14 – paragraph 8; 13, p. 41]. The flows differ in the nature of movement, geometric 
shape and acoustic characteristics. By the nature of the movement, the water flow can 
be: 

- With steady movement. Steady movement is a set of elementary streams of the 
same shape and moving at different speeds, but sliding one after another. The flow 
movement can be: 
- Even: Vflow = const, m/s; 
- Uneven: Vflow ≠ const, m/s; 
- Unsteady: ΔVflow, m/s. Unsteady movement is a flow that is constantly changing by 
movement and shape, and the elementary stream is transformed along with changes 
in flow. 

Two types of pressureless water flows are applied to form the water architecture 
in the fountains [10; 11]: 
1. The flow which is partially defined by the walls and has a free surface of water 
along its entire length, can be formally divided into: 

- horizontal flow (Fig. 1 a). 
- horizontal flow on a single-stage difference (Fig. 1 b), 
- horizontal flow on a multistage difference (Fig. 1 c). 

The movement of horizontal flows occurs under the influence of the force of gravity 
(gravity), but is given by inertia under the influence of the initial velocity. 
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2. A stream (not submerged) or a jet, which is not defined by the walls but 
surrounded by atmospheric air, has a free surface along its entire length and on all 
sides, can be formally divided into: 

- descending jet (Fig. 2 a). The movement of the jet occurs under the influence of 
the force of gravity (gravity); 

- ascending jet inclined at a certain angle (Fig. 2 b); 
- ascending vertical jet (Fig. 2 c). 

 The movement of the ascending jets (inclined and vertical) occurs by inertia 
under the influence of the initial velocity created by the pressure in the 
engineering water supply system of the structure. 

 During the operation of the structure Аф, the water flows generate hydraulic 
noise LA hydro  і,  dBA - unstable or random acoustic oscillations which are 
generated by the even and uneven movement of water flow and affect the noise 
level of the urban space LA terr і, dBA [9]. The constant level of the hydraulic 
noise generated by the water flows during operation of the structure can be: 

- even: LA hydro і = const,  dBA; 
- uneven: LA hydro і  ≠ const,  dBA; 
- variable (to increase and/or decrease) over time: Δ LA hydro і, dBA.  
 The hydraulic noise level depends on: 

- volume of water used in engineering, Qf, m3/h; 
- number of water streams (jets) n that form the water architecture; 
- characteristics of the water flow or jet: 
- speed Vflow, m/s and the nature of the movement (even, uneven, and unsteady), 
- height of fall ρ, mm or Нflow, mm; 
- impact material; 
- structure operation mode Аf. 
 Hydraulic noise LA hydro і,  dBA, which generate flows in even and uneven 

movement, differs in acoustic characteristic, and can be: 
 Neutral, LA h neutral і,  dBA - uniform medium frequency noise; with a change in 

sound level over time by no more than 5 dBA; significantly below the background 
noise of the surrounding urban space LA terr і, dBA: 

 LA h neutral і  < LA terr і,  dBA. 
 Generated by: 

- horizontal water flow with small depth and even velocity (h flow min = const, mm; 
Vflow min = const, m/s) (Fig. 1 a); 
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Fig.1 Schemes of water flows with partially limited surface 
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Fig. 2 Schemes of water jets that are surrounded by the atmospheric air 
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- descending (Fig. 2 a) or ascending (inclined at a certain angle) jet (Fig. 2 b) 
with low water flow Qf min, m3/h in the structure engineering, low fall height Нflow min, 
mm and even flow velocity, Vflow = const, m/s. 

2. Positive, LA h pos і,  dBA - medium frequency noise or sound with a frequency 
of 35 - 50 dBA; may be higher, but should not exceed the background noise of urban 
space LA terr і, dBA:  

LA h pos і  ≤ LA terr і,  dBA.  
Generated by: 
- uneven (dynamic) flows, which fluctuates, increases and/or decreases over 

time, and changes the sound over a period of time by more than 5 dBA: 
- ascending flows (vertical, inclined at a certain angle) (Fig. 2 c, b) with uneven 

initial velocity (Sflows ≠ const, m/s), created by the pressure in the structure 
engineering and the average water flow Qf mid, m3/h; 

- even flow, with a change in sound over time by no more than 5 dBA: 
- horizontal water flow on a single-stage and multistage difference, at a constant 

depth (hflow min = const, mm), low drop fall ρmin, mm and not high speed (Vflow min = 
const, m/s), where the sound level depends on the flow width and velocity (Fig. 1 b, 
c).  

3. Negative (nuisance), LA h neg і,  dBA - even, low-frequency or high-frequency 
noise; varies over time by no more than 5 dBA; exceeds the background noise of 
urban space LA terr і, dBA:  

LA h neg і > LA terr і,  dBA. 
Generated by: 
- horizontal water flow on a single-stage difference with a high vertical drop fall 

ρmах, mm and high water flow Qf max, m3/h in the structure engineering (Fig. 1 b); 
- ascending jet (Fig. 2 s) with a large height Нflow max, mm and high initial 

velocity Vflow max, m/s, which is created by the pressure in the structure engineering 
and the high water flow Qf max, m3/h. 

The results of the negative impact of hydraulic noise generated by the water 
flows during the operation of the structure can be avoided by preliminary acoustic 
modeling of the space, assessment of compliance with regulatory requirements for 
permissible noise levels and determining the necessary measures to reduce hydraulic 
noise.  

The need for preliminary acoustic modeling of the space is confirmed by the 
authors M. Barabash [4], O. Vasylenko [8], J. Robert et al. [15], E. De Lauro & 
P. Magrone [16], P. Magrone & L. Tedeschini Lalli [17], E. De Lauro, M. Falanga, 
and L. Tedeschini Lalli [18] in their works. The scientists emphasize that each 
significant fountain is a building that is a synthesis of art and engineering [19], has its 
own «sound signature» which is stored throughout the life cycle of the object. 
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Preservation of the «original signature» of the fountains, which according to the Law 
of Ukraine On Landscaping of the Settlements can be classified as monuments of the 
monumental art, cultural and/or historical heritage [1], increases the aesthetic 
acoustic and economic significance of the space in the settlement structure, i.e. 
attracts additional tourist resources to the city. 

When changing the structure operation mode, the level of hydraulic noise 
generated by moving water flows which create the water architecture in the fountain, 
changes in the course of operation during the day. Provided that the structure is 
designed for three modes of operation (Fig. 3 a) (minimum Аf min, average Аf mid; 
maximum Аf max), then there will be three levels of hydraulic noise generated by the 
water flows: minimum LA h f min і,  dBA; average LA h f mid і,  dBA and maximum LA h f max 

і,  dBA. Changes in the mode of operation (exploitation) of the structure (Аf ≠ const) 
change the hydraulic noise level (LA h f і ≠ const, dBA). Therefore, by controlling the 
hydraulic noise level we change its contribution to the acoustics of the space. 

Consider the options for the contribution of hydraulic noise to the acoustics of 
the space, which is formed by the residential construction [11]. According to the 
Sanitary Standards of permissible noise at the premises of residential and public 
buildings and in the territory of residential buildings, the maximum permissible noise 
level LA terr max і,  dBA at the reference point i shall meet the following conditions: 

LA terr max і  ≤ 70,  dBA from 8 am to 22 pm, and  
LA terr max і  ≤ 60,  dBA from 22 pm to 8 am. 

A positive contribution to the acoustics of the space LA тер і, dBA by the 
hydraulic noise LA h f і,  dBA will be provided subject to: 

LA h f pos і ≤ LA terr max і , dBA. 
Therefore, the level of hydraulic noise contribution LA г ф і,  dBA to the acoustics 

of the residential construction space LA terr і, dBA will be positive if we meet the 
condition:  

LA h max і ≤ LA terr max і  ≤ 70,  dBA from 8 am to 22 pm, and 
LA h max і ≤ LA terr max і  ≤ 60, dBA from 22 pm to 8 am. 

Provided that the hydraulic noise LA h f і,  dBA, which is generated by the water 
flows during the operation of the fountain is above the noise of the residential 
construction space LA terr і,  dBA:  

LA h f max і > LA terr max і ,  dBA 
- then there is a masking effect, and the noise of the space LA terr і, dBA will 

absorb the hydraulic noise LA h f і,  dBA, but it is mandatory to maintain the condition: 
LA h max і ≤ 70,  dBA from 8 am to 22 pm, and 

LA h max і ≤ 60,  dBA from 22 pm to 8 am. 
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Fig. 3 Graphs of the regularity of the structure impact during operation on the characteristics of the 
urban space  
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Since provided: 
LA h max і > 70, dBA from 8 am to 22 pm, and 

LA h max і > 60, dBA from 22 pm to 8 am 
- hydraulic noise LA h f neg і, dBA will add a negative contribution to the acoustics 

of the space LA terr і , dBA.  
Provided that the hydraulic noise LA h f max і, dBA is much lower than the noise of 

the residential construction space LA terr і , dBA: 
LA h f max і < LA terr і , dBA 

- hydraulic noise LA h f neutral і, dBA will be neutral with respect to the space noise 
LA terr і , dBA.   

Adhering to the above, in order to obtain comfortable acoustics in the residential 
construction areas LA terr pos і, dBA, the following condition should be met: 

LA h f pos і ≤ LA terr max і, provided that LA terr max і = 70, dBA from 8 am to 22 pm, and 
LA h f pos і < LA terr max і, provided that LA terr max і = 60, dBA from 22 pm to 8 am, 

at the reference point i on the territory of residential construction.  
If as a result of preliminary acoustic modeling performed by the method 

recommended by the State Standards of Ukraine DSTU-N B V.1.1-33: 2013 
Guidelines for the calculation and design of noise protection for residential areas, 
paragraphs 6.2 - 6.8, it turns out that the characteristic of the maximum hydraulic 
noise LA h f max і, dBA as a source of local noise at the reference point i is above or 
significantly below the required design value, it is necessary to make changes in the 
pre-design. For example, in order to change the hydraulic noise level LA h f і, dBA, one 
needs to change one of the parameters: 

- number n of water streams (jets) that form the water architecture; 
- velocity Vflow, m/s and/or the height of the drop fall of water streams (jets) ρ, 

mm or Нflow, mm, which are involved in the water architecture formation; 
- structure operation schedule, Аf; 
- nozzles that form a water stream; 
- impact material; 
- volume of water used in the structure engineering, Qf, m3/h. 
When developing the structure operation schedule during the day (Fig. 3 b), it is 

necessary to take into account changes in traffic intensity or other negative noise 
sources that form the acoustics of space, and keep the total noise level at the 
reference point i equal to: 

Σ LA terr max і ≤ 70,  dBA from 8 am to 22 pm, and 
Σ LA terr max і ≤ 60,  dBA from 22 pm to 8 am. 

The considered option of the contribution of hydraulic noise generated by the 
water flows during the operation of the fountains to the acoustics of the situation 
demonstrated the need for the predicted impact of structures on the acoustic 
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characteristics of space and the importance of preliminary modeling of the impact of 
fountains on space over time. Preliminary modeling of the necessary changes in the 
structure operation mode Аф will make it possible to control the hydraulic noise 
LA h f і, dBA, which is generated by the water flows during operation of the structure 
(Fig. 3 c). By controlling the hydraulic noise level we can change the contribution of 
hydraulic noise to the acoustics of the space during the day.  

The impact of the water flow movement in the building on the formation of the 
environmental regime of urban spaces with fountains is another important 
contribution that requires preliminary modeling. Preliminary modeling of the impact 
of water flows in the building on the formation of the environmental regime of urban 
spaces with fountains will ensure the thermal balance of residents, and will be 
reflected in their main types of social, recreational and communication activities [14, 
p. 73; 20, p. 37]. 

The main climatic characteristics of the space that affect the thermal balance of 
man are: atmospheric air temperature Та, 0С, relative humidity φ, %, wind speed Vw, 
m/s and the intensity of thermal radiation from hot surfaces Тs, 0С and J, W/m2. 
Visitors of the space can have the same thermal balance at different ratios of 
atmospheric air temperature Та, 0С to relative humidity φ, % and wind speed Vw, m/s. 
For example, in the absence of wind (Vw = 0, m/s), maximum humidity (φmax ≥ 80%) 
and the presence of shading surfaces, the thermal balance of a man depends only on 
the atmospheric air temperature Та, 0С. In this case, when the atmospheric air 
temperature increases (Та → Та max > 21,7 0С), the visitors will feel an increase in 
heat, and when the atmospheric air temperature decreases (Та → Та min < 17,3 0С), 
they will feel cooling [3]. 

In case of dry stationary atmospheric air (at Vw =0 m/s; φmin ≤ 30%), the thermal 
balance will already depend on the complex influence of atmospheric air temperature 
Та, 0С and relative humidity φ,%. A decrease in the atmospheric air temperature 
(Та → Та min < 17,3 0С) and increase in relative humidity (φ → φmax ≥ 80%) will 
disturb the thermal balance of the space visitors, it will increase heat transfer from the 
skin surface, resulting in increased feeling of cold. At high atmospheric air 
temperature (Та max > 21,7 0С) and high humidity (φmax ≥ 80%) the feeling of heat 
intensifies: there is a difficulty in heat transfer from the skin surface by evaporation. 
When the humidity decreases (φmax → φ < 80%) the heat transfer increases and the 
feeling of heat decreases. Thus, there may be cases when the increase in atmospheric 
air temperature (Та → Та max > 21,7 0С) while reducing its humidity (φ → φmin ≤ 30%) 
does not change the thermal balance. Conversely, at the same temperature of 
atmospheric air (Та = const, 0С), but different humidity (Δφ, %), the thermal balance 
will change. In the presence of wind (Vw ≠ 0  m/s), the intensity of heat transfer from 
the surface of the body, and hence the thermal balance will depend on the 
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atmospheric air temperature Та, 0С; its humidity φ,%; and wind speed Vw, m/s. The 
higher the wind speed, the higher the heat transfer and the stronger the change in the 
balance of the space visitors. 

The environmental regime of urban spaces with fountains shall regulate the 
thermal balance and maintain the optimal or acceptable thermal state of the human 
body in space. Thermal balance occurs when the microclimate conditions are formed, 
in which the thermoregulatory system of the space visitors is in physiological rest. 
Large fluctuations in atmospheric air temperature (Та ≠ const, 0С or ΔТа, 0С) can 
cause meteotropic reactions (the main manifestation of meteotropic reactions is the 
exacerbation of existing chronic diseases). Thus, the functional zone of interaction 
formed by the fountains during their operation can be described as an artificially 
formed space with such climatic characteristics in which consumers receive positive 
heat sensations, maintain normal heat transfer, normal body temperature and do not 
emit sweat. The equations of the thermal balance of space visitors and an example of 
calculation are given in the research by I. Kozyatnyk [20, Appendix B] and in the 
textbook by O. Bezlyubchenko et al. [21, p. 88]. 

In order to determine changes in atmospheric air temperature, the value is used 
which is called inter-day variability of the atmospheric air temperature Тv, ˚С [3]. 
Inter-day variability of atmospheric air temperature within Тv neutral ≈ 0 - 2˚С for the 
human body is neutral or indifferent (i.e. comfortable). If the variability of the air 
temperature from day to day varies within Тv adapts ≈ 2 - 4˚С, the body adapts to it. The 
daily variability of the atmospheric air temperature Тv not ≈ 4 - 6˚С is already 
noticeable, and more than Тv sensitive ≈ 6 - 8˚С is sensitive, and the daily amplitude at 
air temperature of Тv negativ > 12˚С is irritating (negative). 

During operation, the fountains provide variability of the atmospheric air 
temperature in the functional zone of interaction within Тv f ≈ 2 - 4˚С and change 
(increase) of atmospheric air humidity within φv f  ≈ 5 - 12 % (Fig. 3 c). Regulation of 
the temperature variability Тv, 0С and humidity φv, % of atmospheric air in the 
functional zone of interaction provides space visitors with a positive heat sensation, 
allows to maintain normal heat exchange and maintain normal body temperature 
during the day. 

The difference in thermal regime provided by the fountains during operation 
(temperature variability Тv f, 0С and humidity φv f, % of atmospheric air) allows to 
model the impact of structures on the climatic characteristics of space, i.e. to control 
the environmental regime of urban spaces over time, and depends on: 

- shape of the structure in plan (peripheral; linear; linear-dissected; elongated; 
local; compact) (Fig. 4); 

- structure operation schedule  
Аf (Аf = const; Аf ≠ const; ΔАf → Аf min → Аf mid → Аf max); 
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Fig. 4 Options for urban spaces with the use of fountains 
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- water architecture and dynamics of its changes (SAW = const, m2; SAW ≠ const, 
m2; ΔSAW → SAW min → SAW mid → SAW max, m2); 

- arrangement of the air corridors and mechanical movement of air flows in the 
absence of wind (Vw = 0, m/s);  

- characteristics of space construction (density and number of floors); 
- characteristics of green areas (height and shape of vegetation); 
- presence of shading surfaces. 
Changes in the structure operation schedule ΔАf (Fig. 3 a, c) are reflected in the 

change of the free surface area of water in the fountain ΔSAW, m2 and change of 
acoustic and climatic characteristics of the space:  

Δ LA terr i = Σ LA terr i + [LA h f min … LA h f max ], dBA;  
Δ Тterr= Та – Тv f [1 … 4], ˚С;  
Δ φterr = φа - φv f [4 …12], %. 

Determined parameters of buildings, the change of which affect the change of 
space characteristics, and determined regularity of fountain influence during 
operation on the noise and environmental regime formation make it possible to 
control the acoustic and thermal balance of a man during the day in the hot season. 

Conclusions. Having synthesized graphic and technical languages, the author 
considered and described in detail:  

1. Water flows and their impact on the characteristics of space, including options 
for the contribution of hydraulic noise to the acoustics of space, taking into account 
human perception and options for the contribution of temperature and humidity 
variability to the thermal balance of the city residents. 

2. Parameters of buildings the change of which makes it possible to model the 
influence of buildings on the acoustic and climatic characteristics of space, i.e. to 
control the noise and environmental regime of urban spaces over time. 

3. Regularity of the influence of fountains during operation on the noise and 
environmental regime formation of the space. Knowledge of the influence regularities 
allows to control the acoustic and thermal balance of a man during the day in the hot 
season, i.e. meets consumer needs and comfortable conditions necessary for a 
positive physical perception of the space by the residents and visitors from other 
settlements, and increases the duration of space use. 

Based on the study, the construction information models of urban spaces with 
fountains will be built, which will be based on specific planning, design and 
engineering-technological parameters, reflecting the regularity of noise and 
environmental regime formation depending on the needs of residents and other 
visitors to the settlements. The results of the study will be used as a reference 
material in the development of graphic models and techniques of architectural and 
planning arrangement of the urban spaces with fountains, which, being perfectly 
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integrated into the urban fabric will ensure sustainable development of urban spaces 
with fountains over time. 
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Aнотація 
Церковна Оксана Георгіївна, магістр водопостачання. Аспірант, 

Факультет архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний 
університет, Київ. 
Міські простори з фонтанами: закономірність формування шумового та 

екологічного режиму 
У статті висвітлюється проблема втрати сучасними творцями населених 

пунктів вміння вирішувати проектні задачі, базуючись на знанні 
функціональної структури об’єкта, вимог потенційних споживачів, врахуванні 
особливостей розміщення об’єкта на обраній території, одночасно формуючи 
безпечне, надійне та комфортне середовище, здатне реалізовувати функції, для 
яких воно призначене. Керуючись спеціалізованими виданнями в області 
гідравліки і механіки рідини та газу, автором розглянуті та детально описані 
водні потоки та їх вплив на характеристики простору, включно варіанти вкладу 
гідравлічного шуму в акустику простору з урахуванням сприйняття людиною 
та варіанти вкладу мінливості температури і вологості атмосферного повітря в 
тепловий баланс мешканців міст. Виділені параметри споруд, зміна яких 
впливає на зміну характеристик простору. Визначені закономірності впливу 
фонтанів в період експлуатації на формування шумового та екологічного 
режиму простору, які забезпечать споживчі потреби та комфортні умови 
необхідні для позитивного фізичного сприйняття просторів. Результати 
дослідження планується використовувати як довідковий матеріал при розробці 
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графічних моделей та прийомів архітектурно-планувальної організації міських 
просторів з фонтанами, що будучи ідеально інтегровані в міську тканину - 
забезпечать сталий розвиток просторів з фонтанами у часі. 

Ключові слова: фонтани; міські простори; шумовий режим; екологічний 
режим; закономірність формування. 

 
Аннотация 

Церковная Оксана Георгиевна, магистр водоснабжения. Аспирант, 
Факультет архитектуры, строительства и дизайна, Национальный авиационный 
университет, Киев. 
Городские пространства с фонтанами: закономерность формирования 

шумового и экологического режима 
В статье освещается проблема потери современными создателями 

населенных пунктов умений решать проектные задачи, основываясь на знании 
функциональной структуры объекта, требований потенциальных потребителей, 
учете особенностей размещения объекта на выбранной территории, 
одновременно формируя безопасную, надежную и комфортную среду, 
способную реализовывать функции, для которых оно предназначено. 
Руководствуясь специализированными изданиями в области гидравлики и 
механики жидкости и газа, автором рассмотрены и подробно описаны водные 
потоки и их влияние на характеристики пространства, включая варианты 
вклада гидравлического шума в акустику пространства с учетом восприятия 
человеком и варианты вклада изменчивости температуры и влажности 
атмосферного воздуха в тепловой баланс жителей городов. Выделены 
параметры сооружений, изменение которых влияет на изменение характеристик 
пространства. Определены закономерности влияния фонтанов в период 
эксплуатации на формирование шумового и экологического режима, которые 
обеспечат потребительские нужды и комфортные условия, которые 
необходимы для положительного физического восприятия пространства. 
Результаты исследования планируется использовать как справочный материал 
при разработке графических моделей и приемов архитектурно-планировочной 
организации городских пространств с фонтанами, что будучи идеально 
интегрированы в городскую ткань - обеспечат устойчивое развитие пространств 
с фонтанами во времени. 

Ключевые слова: фонтаны; городские пространства; шумовой режим; 
экологический режим; закономерность формирования.  
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МОНІТОРИНГ СЕЗОННОГО РОЗКРИТТЯ ТРІЩИН НА ПРИКЛАДІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «СОФІЯ КИЇВСЬКА»  

 
Анотація: представлено інструментальний метод моніторингу змін ширини 

розкриття тріщин в конструкціях Національного заповідника «Софія Київська». 
За результатами спостережень побудовано графік розвитку зміни ширини 
розкриття тріщин в часі на протязі 5 років. Проаналізовано пряму залежність 
від вологості повітря та обернену залежність від температури повітря 
навколишнього середовища.  

Ключові слова: моніторинг деформацій; розкриття-закриття тріщин; 
методи моніторингу; «SDM 50/500»; компаратор; пара марок; історико-
культурна спадщини України; собор святої Софії. 

 
Постановка проблеми. Внаслідок нерівномірних осідань основ і 

фундаментів, що викликають появу напруги та зусиль в несучих будівельних 
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конструкціях, виникає процес тріщиноутворення. Процес тріщиноутворення це 
один з проявів деформаційних процесів за яким необхідно слідкувати, а отже 
проводити регулярні інструментальні спостереження. Актуальність 
інструментального моніторингу  передбачається бережливим ставленням до 
історико-культурної спадщини України, зокрема Національного заповідника 
«Софія Київська» 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання про  збереження історико-
культурної спадщини України після здобуття незалежності стоїть гостро, 
особливо після початку війни на сході, ворог постійно хоче знищити славну та 
багату історію й культуру. Також виникає ряд історичних суперечок про згадки 
в історичних джерелах про Україну, українців та українську культуру, такими 
джерелами є не тільки книги, а й такі унікальні заповідники як «Софія 
Київська», яка на своїх стінах зберегла фрески та розписи 11 сторіччя, що 
свідчить про українську культуру яка виникла більше 1000 років тому. 

За законом України «Про охорону культурної спадщини» передбачено 
проведення та залучення низки заходів з метою збереження культурного 
надбання. Один з таких заходів передбачає комплексний моніторинг технічного 
стану пам’яток архітектури та ін. 

Співробітники КДП «Геоінформатика» проводили інструментальний 
інженерно-геодезичний моніторинг деформацій комплексу споруд 
Національного заповідника «Софія Київська», та на основі власних 
спостережень авторами Дишлик А., Дишлик О. та Марков С. створювались 
періодичні видання [2-3], де наведено геодезичний підхід до контролю 
геометричних параметрів комплексу споруд заповідника. 

Відділ основ і фундаментів та захисту територій, будівель і споруд від 
деформацій в складних інженерно-геологічних умовах ДП «Науково-
дослідного інституту будівельних конструкцій» під керівництвом 
І. В. Матвєєва з 2002 року спостерігав за розвитком тріщин в конструкціях 
комплексу споруд заповідника, результати спостереження  публікувалися раз 
на рік в Звіті про науково-технічну роботу [10-11]. З 2014 року 
спостереженнями за змінами ширини розкриття тріщин займається лабораторія 
інструментальних та інженерно-геодезичних досліджень деформацій будівель і 
споруд, під керівництвом Ю. Б. Малашенка [12-13]. 

Співробітники Національного заповідника «Софія Київська» Молочкова 
Н.М., Куковальська Н.М. за результатами спостережень опублікували роботу 
«Комплексні геотехнічні дослідження Андріївської церкви і пагорба в процесі 
ремонтно-реставраціїних робіт» в якій проведено аналіз моніторингу 
деформацій споруди Андріївської церкви під час реставрації пам’ятки [4]. 
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Проблемою моніторингу технічного стану займається значна кількість 
вітчизняних науковців зокрема Іщенко Ю. І., Калюх Ю. І., Баран П. І. 
Шульц Р. В. та ін. 

Іщенко Ю. І. у статті «Геотехнічний моніторинг при реконструкції 
поштової площі в м. Києві» приводить результати комплексного моніторингу 
що проводився під час реконструкції Поштової площі [5]. В публікації 
«Геотехнічні проблеми діагностики, моніторингу, розрахунку та інженерного 
захисту зсувонебезпечних схилів та протизсувних споруд у сейсмонебезпечних 
регіонах України» розглянуто практичний досвід заходів інженерного захисту 
інженерних споруд від зсувних процесів під час експлуатації та в процесі 
впливу від будівельних робіт [6].  

Було проведено раніше аналіз методів моніторингу деформацій 
інженерних споруд в складних інженерно-геологічних умовах та опубліковано 
дві роботи [7-8].  

Метою публікації. Розглянути метод  інструментального спостереження 
за зміною ширини розкриття тріщин за допомогою компаратору «SDM 50/500». 
Дослідити залежність та провести аналіз від сезонних коливань температури та 
вологості повітря навколишнього середовища змін ширини розкриття тріщин за 
результатами п’ятирічного моніторингу тріщин в конструкціях собору святої 
Софії Національного заповідника «Софія Київська».  

Основна частина. 
Собор святої Софії — Премудрості Божої, Софія Київська або Софійський 

собор — християнський собор в центрі Києва, пам’ятка української архітектури 
та монументального живопису другого десятиріччя 11 ст. (1011-1018), одна з 
небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі, рисунок 1. 

 
Рис. 1 – Загальний вигляд собору «Софія Київська» 
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Собор святої Софії є державним символом та культурною спадщиною 
України. Собор, що збудований тисячу років тому, під дією техногенного 
середовища що створювалось протягом цієї тисячі років відобразилося на 
технічному стані споруди собору. Внаслідок нерівномірних деформацій 
з’явилися тріщини, точний період появи тріщин не встановлено. 

В 2002 році керівництво Національного заповідника «Софія Київська» 
звернулося до ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» з 
проханням встановити маяки та взяти під регулярний контроль розкриття 
тріщин. 

Моніторинг тріщин будівлі, які входять до складу Національного 
заповідника «Софія Київська» проводиться за регламентом експлуатації, 
розробленого для збереження історико-культурного надбання України. 

Для виконання моніторингу 15 листопада 2002 року на будівлях: собору 
святої Софії і Дзвіниці були встановлені спостережні станції, взятий нульовий 
відлік та розпочатий моніторинг змін ширини розкриття тріщин в конструкціях. 

Мета моніторингу передбачає: 
- визначення величин змін ширини розкриття тріщин в конструкціях 

досліджуваних споруд в часі; 
- аналіз виявлених деформацій і  зони їх поширення. 
Спостереження за розкриттям тріщин виконуються з використанням різних 

вимірювальних пристроїв, які дають змогу одержати як якісні, так і кількісні 
показники розвитку тріщин. 

Роботі з вимірювання змін ширини розкриття тріщин передували роботи з 
закладання спостережної станції. Спостережена станція являє собою визначену 
кількість спостережених пар марок із кольорового металу, установлених на 
конструкціях будівель (кожна з пари марок по обидва боки тріщин) - рисунок 2, 
а також переносного приладу «SDM 50/500» з компаратором для зняття 
показань величин деформацій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 – Зразок встановлення пари марок на цегляній стіні 
(пара марок К-61) 
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Для зняття відліків використовувався вимірювач деформацій «SDM 
50/500».  Прилад оснащений індикатором годинникового типу з ціною поділки 
0,01 мм. Межа вимірів змін ширини розкриття тріщин — до 10 мм. 

Комплект штанг на приладі дає змогу проводити виміри розкриття 
тріщин на базі 50, 100, 200, 300, 400 та 500 мм (рисунок 3). Закріплена на базі 
змінна ніжка служить для фіксації вибраної довжини. Обидві ніжки знизу 
мають кулеподібну поверхню (рисунок 4). Вони контактують з конічними 
заглибленнями (гніздами) на спостережних марках, установлених по обидві 
сторони тріщини. 

Марки по конструкції та принципу їх встановлення бувають двох типів: 
марка з анкером та марка безанкерна. 

  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3 – Прилад «SDM 50/500» в комплекті із змінними ніжками та інварною базою 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис 4 - Загальний вигляд приладу «SDM50/500» 
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Конструкція анкерної марки та схема її установки на конструкціях будівлі 
представлена на рисунку 5. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 - Схема установки марки анкерного типу для визначення змін ширини розкриття 
ширини тріщин на будівлях і їх конструктивних елементах 

 
Марки виготовленні з бронзового, круглого в перерізі стрижня ø 9 мм. 

Висота головки марки становить 4 мм, а довжина 20-60 мм, в залежності від 
товщини штукатурного шару цегляної кладки. В головці марки передбачено 
конічне заглиблення (гніздо) діаметром 2,5 мм, в яке встановлюється ніжка 
приладу (компаратора) з кульковим наконечником. Конусне заглиблення марки 
та кульковий наконечник ніжки приладу забезпечують надійний контакт 
поверхонь цих елементів в межах висоти заглиблення, в зв’язку з чим 
досягається зняття показань приладу фактично без помилок. 

Закладання марок велись у доступні для спостережень місця, де найбільше 
проявились процеси тріщиноутворення. 

Марки закріплювались на конструкціях за допомогою анкерів, для чого в 
конструкції перфоратором просвердлювались отвори ø 6 мм на глибину 30-
70 мм. Після очищення заглиблення від пилу воно ін’єктувалось цементно-
гіпсовим тістом, в яке вставлялись анкери, а головки марок залишались на 
поверхні конструкцій. 

Після затвердіння гіпсового тіста в заглибленні, марки використовуються в 
роботі по зняттю відліків. 

В місцях, де не було можливості встановлювати марки з анкером оскільки 
фрески, розпис приміщень та інше, за допомогою клею встановлювались 
безанкерні марки. 
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Схеми розташування спостережених марок, встановлених на конструкціях 
першого поверху Софійського Собору представленні на рисунку 6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6 - Схема розташування пар марок на тріщинах першого поверху собору святої Софії 

 
При знятті відліків по індикатору необхідно слідкувати за тим, щоб конічні 

заглиблення були очищеними від бруду, а виміри величин ширини тріщин 
брались двічі: прямий відлік та із зміною кінців бази на 180º. Перший раз 
шарнірна ніжка вставлялась в ліву від тріщини марку, другий - в праву. 
Виконання замірів двома напівприйомами дає змогу значною мірою виключити 
випадкову та систематичну помилки. 

Величина зміни ширини тріщини визначалась із різниці нульового і 
наступних за ним в часі відліків. При кожному вимірі бази береться відлік на 
контрольній рейці. Результатом є різниця цих двох значень. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

283 

Температурні коливання контрольної рейки до уваги не брались, так як 
вона виготовлена з інварного сплаву і має незначний коефіцієнт 
температурного розширення ( ≈0,000002). 

Результати спостережень заносяться в спеціальний журнал (Таблиця 1). В 
таблицях, для більш повного уявлення про характер розвитку змін ширини 
розкриття тріщин в часі, в стовпчиках ΔL = lі – Δl0 приведені величини змін 
ширини розкриття тріщин по відношенню до першого циклу вимірів 
15 листопада 2002 року.  

Знак «+» означає, що тріщина розкривається, знак "-" , що закривається. 
До уваги прийнято пари марок не всієї спостережної станції, що зазначені 

на рис. 6, а лише пари марок які найбільш активні  в період зміни умов 
навколишнього середовища, серед переліку цих пар марок виявилися 
27,24,29,32,33 та 37, що зазначені в таблиці 1. 

Надмірна чутливість вище перелічених пар марок ймовірно викликана 
фізичною величиною, мається на увазі фактичний розмір ширини розкриття в 
момент встановлення спостережної станції. Оскільки тріщини в стінах собору 
святої Софії утворювались не одне століття та враховуючи те, що на стінах 
знаходяться знамениті фрески 11 століття, які слід підтримувати в належному 
стані, визначити фактичну ширину розкриття неможливо. 

 
Таблиця 1. - Журнали  спостережень за змінами ширини розкриття тріщин 

в конструкціях будівель і споруд Національного заповідника «Софія Київська» 

№
 п
ар
и 
ма
ро
к 

Число, місяць, рік 
01.08.2018 05.12.2018 19.09.2019 

Температура 
повітря, °С 27 Температура 

повітря, °С 1 Температура 
повітря, °С 15 

Вологість повітря, 
% 45 Вологість 

повітря, % 95 Вологість повітря, 
% 49 

Заміри, мм 
відлік 
по 

марка
х 

контр. 
база l18

L18= l
18- l0

відлік 
по 

марка
х 

контр. 
база l19

L19= l
19- l0

відлік 
по 

марка
х 

контр. 
база l20

L20= l
20- l0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
24 3.92 2.00 1.92 -0.35 4.45 1.72 2.73 0.46 3.41 1.44 1.97 -0.30 
29 2.77 2.00 0.77 0.24 2.37 1.72 0.65 0.12 2.07 1.44 0.63 0.10 
32 4.91 2.00 2.91 0.18 4.46 1.62 2.84 0.11 4.32 1.46 2.86 0.13 
33 4.88 2.00 2.88 -0.36 5.24 1.62 3.62 0.38 4.56 1.46 3.10 -0.14 
37 5.06 2.07 2.99 -0.01 5.38 2.30 3.08 0.08 5.29 2.30 2.99 -0.01 

 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

284 

За результатами обчисленої зміни ширини розкриття тріщин побудовано 
графік розвитку в часі за період спостережень з 12.08.2014 по 03.12.2019 (1939 
днів), графік представлено на рисунку 7. 

Вихідними даними для побудови графіку стали значення ΔL (величина 
зміни ширини розкриття тріщин) та час (період спостереження та дати 
проведення зйомки). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7 – Графік змін в часі ширини розкриття (ΔL) тріщин в конструкціях першого поверху 

собору «Святої Софії» 
 
З графіка на прикладі тріщини №24 видно, що ширина розкриття не значна 

коливається в межах від -0.37 до +0.46 мм. Максимальне закриття -0.37 мм було 
зафіксовано 12 серпня 2014 року, температура повітря в той день досягала 
+32°С, а вологість повітря 35 %. Максимальне відкриття +0.46 мм зафіксовано 
5 грудня 2018 року, температура повітря тоді знизилася до +1°С, вологість 
повітря зросла до 95%. Слід зазначити, що максимальні показники температури 
за даним проміжком часу (12.08.2014 – 03.12.2019) становлять від -1 до +32 °С, 
вологість від 35 до 97%, що приблизно співпадають з максимальними 
значеннями ширини розкриття тріщин в конструкціях собору «Святої Софії». 
Для аналізу залежності сезонного коливання зміни ширини розкриття тріщин 
обрано пару марок №24, оскільки вона зазнає максимальної чутливості до 
сезонної зміни умов навколишнього середовища.  Щоб прослідкувати чітку 
залежність, побудовано графік залежності ширини розкриття від температури 
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повітря навколишнього середовища - представлено на рисунку 8, та графік 
залежності ширини розкриття тріщин від вологості повітря – рисунок 9. 

Вихідними даними для побудови графіку на рисунку 8, прийнято величину 
ΔL (зміна ширини розкриття тріщин), час (період спостереження та дати 
проведення зйомки) та температура повітря навколишнього середовища на 
момент кожної зйомки. Для побудови графіка на рисунку 9, прийнято вихідні 
дані аналогічні що й на попередньому рисунку відмінність лише в параметрі 
умов навколишнього середовища, температуру повітря було змінено на 
вологість. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8 – Графік залежності розкриття тріщин від температури повітря  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9 – Графік залежності розкриття тріщин від вологості повітря 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

286 

З графіку залежності розкриття тріщин від температури повітря 
прослідковується обернена залежність розкриття та закриття, тобто при 
низьких температурах ширина розкриття збільшується (тріщина відкривається), 
при високих температурах тріщини закриваються, тобто показники ширини 
розкриття досягають мінімальних значень.  Коливання ширини розкриття та 
закриття тріщин можемо пояснити лінійним розширенням будівельного 
матеріалу (цегла, бетон та ін..), при нагріванні матеріал розширився – тріщина 
закрилася, при охолодженні матеріал звузився – тріщина відкрилася, це так 
зване «споруда дихає». Коливання ширини розкриття тріщин від впливу 
температури досягає 0.81 мм при зміні температури на 31 °С. 

За графіком залежності від вологості повітря спостерігається пряма 
залежність, при максимальній вологості максимальне розкриття, при низькій 
вологості максимальне закриття тріщин. При збільшенні вологості на 50% 
спостерігається розкриття тріщини до 0.81 мм. При мінімальному збільшені 
вологості, що становить 23% відсотки в 2016 році збільшення ширини 
розкриття було зафіксовано на 0.67 мм при температурі повітря +1°С. 

 
Висновки. Розглянуто унікальний метод моніторингу ширини розкриття 

тріщин в конструкціях унікального об’єкту історико-культурної спадщини 
України - Національного заповідника «Софія Київська». Представлений метод 
моніторинг за допомого приладу «SDM 50/500» (компаратору) з індикатором 
годинникового типу з ціною поділки 0,01 мм та процес обробки і аналізу 
отриманих даних.  

За результатами спостереження ширини розкриття тріщин в конструкціях 
першого поверху собору «Святої Софії» побудовано графік розвитку розкриття 
в часі (п’ять  років). Розглянуто пряму залежність від вологості повітря та 
обернену залежність від температури повітря навколишнього середовища. 
Встановлено, що від зміни температури повітря навколишнього середовища на 
31 °С зміни ширини розкриття тріщин досягає до 0.81 мм, залежність 
прослідковувалася на протязі п’яти років моніторингу. 

Слід взяти до уваги температуру та вологість будівельного матеріалу, 
тобто стін під час зйомки показників по парах марок. Слід дослідити 
особливості будівельного матеріалу та фізичні властивості з якого зведений 
собор «Святої Софії», оскільки собор було збудовано в 11 сторіччі. 

Буде доцільно спрогнозувати температурні коливання зміни ширини 
розкриття та інструментально підтвердити. З метою врахування температурних 
коливань зміни ширини розкриття під час спостережень за тріщинами, які 
можуть відкриватися внаслідок руйнування будівель. 
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Необхідно активно приділити увагу методам вивчення зміни ширини 
розкриття тріщин та скласти нормативні документи, вказівки, інструкції 
оскільки один з найрозповсюдженіших  методів спостережень за тріщинами 
являється спостереження за гіпсовими маяками, що в умовах сьогодення не 
актуально. Необхідно доопрацювати норми комплексного моніторингу з 
встановлення гранично допустимих величини зміни ширини розкриття. 

Список джерел: 
1.Закон України Про охорону культурної спадщини. Відомості Верховної 

Ради (ВВР) К. : 2000. Вип. 39 С.333. 
2. Дишлик А., Марков С, Кожан Е. Комплексний геотехнічний моніторинг як 

основа збереження пам’яток архітектури. Сучасні досягнення геодезичної науки 
та виробництва. К. : 2010. Вип. 2. С.135-141. 

3. Дишлик ОП. Система контролю геодезичних параметрів в складі 
комплексного геотехнічного моніторингу об'єктів національного заповідника 
Софія Київська. Світ геотехніки. К. : 2016. Вип. 2. С. 30-3. 

4. Куковальська Н.М., Молочкова Н.М. Комплексні геотехнічні дослідження 
Андріївської церкви і пагорба в процесі ремонтно-реставраціїних робіт. 
Будівельні конструкції. К. : 2016. Вип. 83. С. 347-58. 

5. Іщенко Ю. І. Геотехнічний моніторинг при реконструкції Поштової площі 
в м. Києві. Екологічна безпека та природокористування. К. : 2020. 
DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2020.2.111-122 

6.  Калюх Ю.І., Трофимчук О.М., Яковлев Є.О. та ін. Геотехнічні проблеми 
діагностики, моніторингу, розрахунку та інженерного захисту 
зсувонебезпечних схилів та протизсувних споруд у сейсмонебезпечних регіонах 
України. Досвід Державного науково-дослідного інститута будівельних 
конструкцій за останні 5 років. Світ Геотехніки. К. : 2013. С. 25-35. 

7. Яковенко М., О. Нестеренко. Огляд видів геодезичного моніторингу 
будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах. Сучасні проблеми 
архітектури та містобудування. К. : 2020. Вип. 55. С. 341-350. 

DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2019.55.341-350 
8. Яковенко М. С., Нестеренко О.В. Аналіз методів геодезичного 

моніторингу деформацій інженерних споруд та зсувних процесів ґрунтових 
масивів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К. : 2020. Вип. 56. 
С.345–363. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.345-363 

9. Іщенко Ю. І., Ю. С. Слюсаренко, Ю. Б. Мелашенко та ін.  Геотехнічний 
моніторинг в умовах ущільненої міської забудови. Наука та будiвництво. К. : 
2020. Вип. 2. С. 24–38. 

10. Матвєєв І.В. Створення спостережної станції за тріщинами в 
конструкціях Софіївського Собору та Дзвіниці і проведення спостережень за 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

288 

ними. Звіт про НТР. Державний науково-дослідний інститут будівельних 
конструкцій (НДІБК). К. : 2003. 

11. Матвєєв І.В. Розширення спостережної станції за тріщинами в 
конструкціях дзвіниці і софійського собору заповідника Софія Київська” та 
проведення спостережень за ними на протязі тривалого періоду. Звіт про НТР. 
Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК). К. : 
2004. Том 2.   

12. Мелашенко Ю. Б. Інженерно-технічний нагляд за деформаціями 
(тріщинами) будівель національного заповідника «Софія Київська». Звіт про 
НТР. Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій 
(НДІБК). К. : 2015. 

13. Мелашенко Ю. Б., Яковенко М. С. Визначення деформацій (змін ширини 
розкриття тріщин) в конструкціях будівель та споруд Національного 
заповідника «Софія Київська». Звіт про НТР. Державний науково-дослідний 
інститут будівельних конструкцій (НДІБК). К. : 2019. 

References 
1 Law of Ukraine On the Protection of Cultural Decline For the sake of the 

Supreme. (2000). [Zakon Ukrainy Pro okhoronu kulturnoi spadshchyny (Vidomosti 
Verkhovnoi Rady (VVR).] Vyp N 39, P-p. 333. (in Ukrainian). 

2. Dyshlyk A, Markov S, Kozhan E. (2010). Comprehensive geotechnical 
monitoring as a basis for the preservation of architectural monuments [Kompleksnyi 
heotekhnichnyi monitorynh yak osnova zberezhennia pamiatok arkhitektury.] 
Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. Modern achievements 
of geodetic science and production, Vyp N 2, P-p 135-141. (in Ukrainian). 

3. Dyshlyk OP. (2016). System of control of geodetic parameters as a part of 
complex geotechnical monitoring of objects of national reserve Sofia Kyivska. 
[Systema kontroliu heodezychnykh parametriv v skladi kompleksnoho 
heotekhnichnoho monitorynhu obiektiv natsionalnoho zapovidnyka Sofiia Kyivska.] 
Svit heotekhniky. Vyp N 2, P-p 30-3 (in Ukrainian). 

4. Kukovalska N.M., Molochkova N.M. (2016). Complex geotechnical studies of 
St. Andrew's Church and the hill in the process of repair and restoration works. 
[Kompleksni heotekhnichni doslidzhennia Andriivskoi tserkvy i pahorba v protsesi 
remontno-restavratsiinykh robit.]  Budivelni konstruktsii. Vyp 83, P-p 347-58 (in 
Ukrainian).  

5. Ishchenko Yu. I. (2020). Geotechnical monitoring during the reconstruction of 
the Post Square in Kyiv. [Heotekhnichnyi monitorynh pry rekonstruktsii Poshtovoi 
ploshchi v m. Kyievi.] Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia.  
DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2020.2.111-122 (in Ukrainian). 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

289 

6. Kaliukh Yu.I., Trofymchuk O.M., Yakovlev Ye.O. (2013). Geotechnical 
problems of diagnostics, monitoring, calculation and engineering protection of 
landslide slopes and landslide structures in seismic regions of Ukraine. Experience of 
the State Research Institute of Building Structures for the last 5 years. [Heotekhnichni 
problemy diahnostyky, monitorynhu, rozrakhunku ta inzhenernoho zakhystu 
zsuvonebezpechnykh skhyliv ta protyzsuvnykh sporud u seismonebezpechnykh 
rehionakh Ukrainy. Dosvid Derzhavnoho naukovo-doslidnoho instytuta budivelnykh 
konstruktsii za ostanni 5 rokiv] Svit Heotekhniky, P-p 25-35 (in Ukrainian). 

7. Yakovenko M., Nesterenko O. (2020). Overview of types of geodetic 
monitoring of buildings and structures in complex engineering and geological 
conditions. [Ohliad vydiv heodezychnoho monitorynhu budivel i sporud v skladnykh 
inzhenerno-heolohichnykh umovakh] Suchasni problemy arkhitektury ta 
mistobuduvannia. Vyp 55, P-p 341-350. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-
3455.2019.55.341-350 (in Ukrainian). 

8. Yakovenko M. S., Nesterenko O.V. (2020). Analysis of methods of geodetic 
monitoring of deformations of engineering structures and landslides of soil massifs. 
[Analiz metodiv heodezychnoho monitorynhu deformatsii inzhenernykh sporud ta 
zsuvnykh protsesiv gruntovykh masyviv] Suchasni problemy arkhitektury ta 
mistobuduvannia. Vyp 56, P-p 345–363. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-
3455.2020.56.345-363 (in Ukrainian).  

9. Ishchenko Yu. I., Sliusarenko Yu. S., Melashenko Yu. B. (2020). Geotechnical 
monitoring in the conditions of the condensed city building. [Heotekhnichnyi 
monitorynh v umovakh ushchilnenoi miskoi zabudovy] «Nauka ta budivnytstvo». 
Vyp 2, P-p 24–38 (in Ukrainian). 

10. Matvieiev I. V. (2003). Creation of an observation station for cracks in the 
structures of St. Sophia Cathedral and the Bell Tower and observation of them. 
[Stvorennia sposterezhnoi stantsii za trishchynamy v konstruktsiiakh Sofiivskoho 
Soboru ta Dzvinytsi i provedennia sposterezhen za nymy] Zvit pro NTR. Derzhavnyi 
naukovo-doslidnyi instytut budivelnykh konstruktsii (NDIBK). (in Ukrainian).  

11. Matvieiev I. V. (2004). Expansion of the observation station for cracks in the 
structures of the bell tower and St. Sophia Cathedral of the Sofia Kyivska Reserve 
”and conducting observations over them for a long period. [Rozshyrennia 
sposterezhnoi stantsii za trishchynamy v konstruktsiiakh dzvinytsi i sofiiskoho soboru 
zapovidnyka Sofiia Kyivska” ta provedennia sposterezhen za nymy na protiazi 
tryvaloho periodu]. Tom 2. Zvit pro NTR. Derzhavnyi naukovo-doslidnyi instytut 
budivelnykh konstruktsii (NDIBK). (in Ukrainian).  

12. Melashenko Yu. (2015). Engineering and technical supervision of 
deformations (cracks) of the buildings of the national reserve "Sophia of Kyiv". 
[Inzhenerno-tekhnichnyi nahliad za deformatsiiamy (trishchynamy) budivel 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

290 

natsionalnoho zapovidnyka «Sofiia Kyivska»] Zvit pro NTR. Derzhavnyi naukovo-
doslidnyi instytut budivelnykh konstruktsii (NDIBK). (in Ukrainian).  

13. Melashenko Yu., Yakovenko M. (2019). Determination of deformations 
(changes in the width of cracks) in the structures of buildings and structures of the 
National Reserve "Sophia of Kyiv". [Vyznachennia deformatsii (zmin shyryny 
rozkryttia trishchyn) v konstruktsiiakh budivel ta sporud Natsionalnoho zapovidnyka 
«Sofiia Kyivska»] Zvit pro NTR. Derzhavnyi naukovo-doslidnyi instytut 
budivelnykh konstruktsii (NDIBK). (in Ukrainian). 

Аннотация 
Яковенко Михаил Сергеевич, аспирант кафедры геоинформатики и 

фотограмметрии, Киевский национальный университет строительства и 
архитектуры. 

Нестеренко Елена Викторовна, кандидат технических наук, профессор 
кафедры геоинформатики и фотограмметрии, Киевский национальный 
университет строительства и архитектуры. 

Зорин Евгений Владиславович, ведущий инженер, ГП 
«Государственный научно-исследовательский институт строительных 
конструкций». 

Бень Игорь Владимирович, инженер, ГП «Государственный научно-
исследовательский институт строительных конструкций».  
Мониторинг сезонного раскрытия трещин на примере Национального 

заповедника «София Киевская» 
Представлен инструментальный метод мониторинга изменений ширины 

раскрытия трещин в конструкциях Национального заповедника «София 
Киевская». По результатам наблюдений построен график развития изменения 
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Monitoring of seasonal opening of cracks on the example of Sofia Kyivska 
National Reserve 

An instrumental method for monitoring changes in the width of crack opening in 
the constructions of the National Reserve "Sofia Kievska" is presented. Due to the 
uneven sediment of the foundations, causing the appearance of stress and effort in the 
load-bearing building structures, there is a process of cracking. The process of 
cracking is one of the manifestations of deformation processes that need to be 
monitored, and therefore to conduct regular instrumental observations. 

The urgency of instrumental monitoring is assumed to be a careful attitude to the 
historical and cultural heritage of Ukraine, in particular the National Reserve "Sofia 
Kievska". 

The main task of the publication was to consider the method of instrumental 
observation of the change in the width of the crack opening using the comparator 
"SDM 50/500". Investigate the dependence and analysis of seasonal fluctuations in 
ambient temperature and humidity changes in the width of crack opening based on 
the results of five years of monitoring of cracks in the structures of St. Sofia 
Cathedral of the National Reserve "Sofia Kievska". 

The article presents the results of long-term monitoring by a unique method 
using the comparator "SDM 50/500" width of cracks in the walls of the historical and 
cultural monument of architecture and history of Ukraine of St. Sofia Cathedral of 
National Reserve "Sofia Kievska". The presented monitoring results were collected 
during five years of work. 

According to the results of observations, a graph of the development of changes 
in the width of crack opening over time over 5 years is constructed. The direct 
dependence on air humidity and the inverse dependence on the ambient air 
temperature are analyzed with the help of the constructed dependence graphs. 

The results of the study provided an opportunity to develop clear 
recommendations for further studies to monitor the development of cracks. The main 
direction of further research will be to improve the method of surveying the change in 
the width of the crack opening using a portable comparator "SDM 50/500". 

Key words: monitoring deformation; opening and closing crack; methods 
monitoring, SDM 50/500; comparator; pair of stamps; historical and cultural heritage 
of Ukraine; "Sofia Kievska". 
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ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЗА РІВНЕМ ЗАБРУДНЕННЯ 
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ОКСИДОМ АЗОТУ 

 
Анотація: у статті розглянута проблема будівництва екологічно чистого 

міста з урахуванням основних принципів його побудови, вмісту, зонування 
екологічних функцій і при цьому необхідність збереження сталого розвитку. На 
підставі критерію - інтенсивності руху транспортних засобів - запропоновано 
зонування території навколо перехресть магістральних доріг міста за рівнем 
забруднення атмосферного повітря оксидами азоту. Проведено розрахунок 
інтенсивності руху транспортних засобів, що є необхідним для досягнення 
гранично допустимих норм щодо викидів оксиду азоту та визначено 
співвідношення між ними. Розраховані санітарно-захисні зони - території 
навколо магістральних вузлів, на яких оксиди азоту шкідливо впливають на 
навколишнє середовище і здоров'я людини. Запропонована концептуальна 
модель переходу до чистого повітря урбанізованих територій, згідно з якою, по 
суті, необхідно вирішити триєдине завдання співіснування і захисту людини-
транспорту-навколишнього середовища. 

Ключові слова: територія; зонування, повітряний простір, місто; екологія 
міст; забруднення, оксиди азоту. 

 
Постановка проблеми. Знання про екологічну структуру і можливості 

міста необхідні, так як майже троє з чотирьох громадян ЄС проживають у 
міських районах і очікується, що процес урбанізації триватиме [1]. Зазвичай, 
при аналізі екологічної обстановки в містах на перше місце ставлять еколого-
геохімічну ситуацію і в меншій мірі дослідження зачіпають архітектурно-
планувальну структуру, рекреаційні ресурси, рельєф та інші ландшафтно-
екологічні умови, що призводить до нерозуміння багатьох процесів розвитку 
міста [2]. 

Найбільш істотними факторами, що впливають на величину концентрації 
забруднюючих речовин на території міста, і належать до постійно діючих, є 
розміри міста, рельєф місцевості, тип планування і забудови, наявність зелених 
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насаджень, водойм, розташування промислових джерел, мікрокліматичні 
особливості міста, наявність організованих і неорганізованих викидів. До 
змінних факторів можна віднести зміну об’єму викиду забруднюючих речовин, 
що надходять в атмосферу; коливання метеорологічних елементів, що 
визначають ступінь розсіювання домішок; періодично діючі і випадкові 
джерела забруднення, а також тривалість життя речовин, які викидаються 
ними, що, в свою чергу, визначається їх фізичними і хімічними властивостями і 
метеорологічними умовами. 

Виникає гостра необхідність не тільки контролю забруднення атмосфери, 
але і прогнозів екологічно безпечного розвитку розселення в територіальному 
плануванні, забезпеченні захисту здоров'я населення, зокрема зонування 
території міста за ступенем забруднення атмосферного повітря оксидами азоту. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Основна проблема 
будівництва екологічно чистого міста залежить від основних принципів його 
побудови, вмісту, зонування екологічних функцій і при цьому залишається 
необхідність збереження сталого розвитку міста [1]. Концентрації компонентів 
автомобільного вихлопу схильні до великих коливань залежно від 
інтенсивності руху автотранспорту, ширини вулиці, її рельєфу, характеру 
забудови, а також метеорологічних факторів [3]. Щоб підтримувати екологічні 
норми, і розвиватися відповідно до вимог сталого розвитку, необхідне не тільки 
перепланування і будівництво промислової структури, системи міста, але 
моніторинг, зонування і управління територіями. 

Так, на основі аналізу річних градієнтів концентрацій оксиду вуглецю на 
окремих станціях Нью-Йорка і всієї національної мережі США пропонується 
стандартизована система вибору ділянок контролю забруднення повітря. В 
цьому випадку всі станції діляться на шість типів: А - для контролю 
забруднення атмосфери в центральній частині міста на відстані 0.5 м від 
автостради з інтенсивним рухом; В - для контролю забруднення атмосфери в 
зеленій зоні центральної частини міста на відстані 100 м від автомагістралі; С - 
для контролю забруднень в житлових районах і приміських зонах; D - станції, 
суміщені з мезомасштабними метеостанціями; Е - для контролю фонового 
забруднення; F - для контролю окремих джерел [4]. 

Якість повітря в зонах перетину автомагістралей є предметом окремих 
досліджень [5]. При аналізі даних спостережень відзначено, що концентрації 
полютантів поблизу вище, ніж на окремих ділянках цих автомагістралей, тому, 
що на цих ділянках доріг машини перебувають довше та їх двигуни працюють у 
режимах уповільнення або прискорення, при яких в повітря потрапляють великі 
концентрації полютантів, ніж при рівномірно швидкому русі. 
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За даними спостережень за розподілом деяких домішок серед міської 
забудови було отримано, що поблизу великих автомагістралей в денний час на 
рівні 10 - 12-го поверхів житлових будинків і на висоті 1.5 – 2 м концентрації 
забруднень близькі між собою [6]. Значення реєстрованих концентрацій на 
нижніх рівнях міського каньйону значно вище, ніж значення на верхніх рівнях. 

На думку багатьох дослідників факт зниження концентрації кисню 
супроводжується зростанням концентрацій діоксиду вуглецю та оксидів азоту. 
Цей є свідченням порушення відновлювальних властивостей навколишнього 
середовища. 

Для зниження шкоди природному середовищу через евтрофікації водойм, 
підкислення ґрунтів, утворення приземного озону і виснаження стратосферного 
озонового шару Європейська економічна комісія ООН підписала Софійську 
угоду і Гетеборзький протокол [7] про скорочення антропогенних викидів 
оксидів азоту. Виникає необхідність застосовувати різні методики організації 
захисту для нормального функціонального розвитку міст, зниження рівня 
впливу агресивного середовища на природний ландшафт. Багато вчених 
працюють над пропозиціями щодо захисту і контролю атмосферного повітря - 
це і використання наночасток в якості компонента будівельних матеріалів [8], і 
розробка систем зі штучних і електростатичних фільтрів [9], і використання 
біотехнологій, тонкої фільтрації, опромінення, іонізації повітря. Більшість 
аналізаторів домішок у повітрі - це оптичні лічильники часточок [10]. 

Авторами [11] запропонований спосіб очищення повітряного простору 
шляхом пропускання забрудненого повітря крізь спеціальну очисну споруду. 
Це скрубер із суміщеними процесами мокрого пиловловлювання і озонування, 
який характеризується високою ефективністю очищення від дрібнодисперсного 
пилу. 

На основі викладеного можна прийти до висновку, що ступінь 
загазованості повітря міст знаходиться в складній залежності від чисельних 
факторів, що стосуються як джерел, так і планувальної ситуації, організації 
руху, метеорологічних умов та інших, тому виникає необхідність вводити 
універсальні критерії, за допомогою яких можна давати оцінку рівня 
забруднення атмосферного повітря. 

Метою публікації є зонування території міста за рівнем забруднення 
атмосферного повітря оксидами азоту на підставі критерію - інтенсивності руху 
транспортних засобів на прикладі Солом'янського району м. Києва.  

Основна частина. Раніше [12] на підставі проведених розрахунків 
отримана модель забруднення оксидами азоту магістральних територій міста - 
залежність концентрації оксидів азоту від інтенсивності транспортних засобів, 

М
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яка може бути критерієм зонування території міста за ступенем забруднення 
атмосферного повітря.  

 
Таблиця 1 – Інтенсивність руху транспортних засобів у межах основних 

вузлів-перехресть у Солом’янському районі м. Києві 

Номер 
вузла 

Вузол 

Інтен-
сивність, 
прив. 

од./добу 

Номер 
вузла 

Вузол 

Інтен-
сивність, 
прив. 

од./добу 

1 
Кільцева дорога - 
Повітрофлотський 
проспект 

117700 8 
вул. Головка - просп. 
В. Лобановського 

58700 

2 
просп. Любомира 
Гузара - бульв. 
Вацлава Гавела 

116300 9 
вул. Брожка - вул. 
Кайсарова - просп. 
В. Лобановського 

78000 

3 
просп. Перемоги - 
вул. Василенка - 
вул. Дегтярівська 

158200 10 
просп. Відрадний - 
бульв. Вацлава 
Гавела 

44300 

4 
просп. Перемоги - 
вул. В. Гетьмана - 
вул. Довженка 

147600 11 
вул. Вокзальна - вул. 
Льва Толстого 

45100 

5 
вул. Борщагівська - 
вул. В. Гетьмана 

123700 12 
вул. Протасів Яр - 
вул. І. Федорова - 
вул. М. Грінченка 

45300 

6 

Повітрофлотський 
проп. - 
Чоколовський 
бульв. - вул. 
Народного 
Ополчення 

70000 13 
Кільцева дорога - 
вул. Д. Луценка 

97700 

7 

Повітрофлотський 
просп. - вул. 
Солом'янська - вул. 
В. Липківського 

67800 14 
Повітрофлотський 
проспект - вул. 
Волинська 

46100 

На підставі даної ідеї запропоновано провести зонування територій 
навколо перехресть магістральних доріг міста: 

- зони безпечні, де вміст оксидів азоту менш середньодобових гранично-
допустимих концентрацій (ГДКсд=0,04 мг/м3) [13];  
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- зони низької безпеки, де вміст оксидів азоту менш максимально разових 
гранично-допустимих концентрацій (ГДКмр= 0,4 мг/м3);  

- зони небезпечні, де рівень вище ГДКмр, потрібен постійний моніторинг і 
спеціальні очисні споруди. 

На прикладі Солом'янського району м. Києва були обрані чотирнадцять 
перехресть - магістральних вузлів і на основі транспортної моделі визначена 
інтенсивність руху транспортних засобів в них (табл.1, рис.1а). Згідно табл.1 і 
рис. 1а максимальна кількість транспортних засобів приходиться на вузли 3, 4, 
5, мінімальна - 10, 11, 12, причому навантаження відрізняється практично в три 
рази.  

 

 
Відповідно до кількості автотранспортних викидів забруднення 

атмосферного повітря в різних вузлах буде змінюватися. Чисельні дослідження 
показують, що добова динаміка концентрацій забруднювачів в атмосфері міста 
також тісно пов'язана з інтенсивністю руху автотранспорту. Кількість машин, 
що в'їжджають в центр міста через вузол 3 з шостої ранку до вісімнадцятої 
вечора перевищує кількість виїжджаючих (рис. 1б). Максимальне навантаження 
припадає с 8-00 до 11-00.  
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Отримані дані інтенсивності руху транспортних засобів дозволяють 
розрахувати вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 
придорожнього середовища на відстані «х» від осі дороги С(х) за формулою (1) 
[14]: 

                  (1) 

 
де Mi - масові викиди NOx  
u- швидкість вітру, 1,25м/с; 

 - напрям вітру відносно осі дороги, 900; 
y та  z - дисперсії розподілу домішок в атмосфері відносно осей Y та Z 

(табл.2); 
Н – висота викиду, 0,5м. 
 

Таблиця 2 - Класи стійкості атмосфери 

Швидкість 
приземного 
вітру. м/с 

День Ніч 
Сонячна радіація Тонке суцільне хмарне покриття 

сильна помірна слабка 
низька 

хмарність хмарність 

<2 А А-В В - - 
2-3 А-В В С Е Е 
3-5 В В-С С D Е 
5-6 С C-D D D D 
>6 С D D D D 

 

Для визначення дисперсії розподілу домішок в атмосфері у розрахунках 
використовували швидкість приземного вітру < 2м/с, час доби - день та сильну 
сонячну радіацію, що відповідає класу стійкості А за формулами (2, 3): 

               (2) 

                 (3) 

Отримані результати представлені на карті Солом'янського району в 
вузлах перетину доріг (рис.2). Висота стовпчика пропорційна кількості викидів 
оксидів азоту і відповідає трафіку. Як видно з рис. 2, всі досліджені ділянки 
мають рівень забруднення, який перевищує рівень гранично допустимої 
концентрації не тільки середньодобової, але і максимально разової. Зонами 
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найбільшого екологічного неблагополуччя є північна частина району - метро 
Берестейська, Шулявка, Національний авіаційний університет. Спостерігаються 
високі рівні забрудненими і на південно-західному напрямку - поблизу 
Кільцевої дороги. Тут варто зазначити також наявність залізничних колій, що 
призводить до зростання зважених часток та пилу. 

 

 

Проведено розрахунок інтенсивності руху транспортних засобів, який 
необхідний для досягнення гранично допустимих норм щодо викидів оксиду 
азоту та визначено співвідношення між ними (табл. 3.). 

 
Таблиця 3. - Співвідношення між інтенсивністю руху транспортних засобів 

і гранично допустимих концентрацій оксиду азоту 
Інтенсивність руху І прив.авт/год 

Умови 

ГДК  
=900, 

u= 1,25м/с 

 = 450, 

u= 4 м/с 

ГДКс д = 0,04 мг/м3  550 850 

ГДКмр = 0,4 мг/м3 5250 8500 

 
Як видно з таблиці 3 при зміні кута вітру відносно осі дороги до 450 і 

збільшення швидкості приземного вітру відбувається зростання чисельності 
автотранспорту, яке необхідно для забруднення простору до гранично-
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допустимих концентрацій. Між концентраціями полютантів і швидкістю вітру є 
зворотна кореляція, в основі якої лежить розведення газів повітряними масами. 
Відповідно до таблиці 3 можна всі досліджені вузли розділити на 
запропоновані вище зони. Якщо розглядати щодо ГДКсд, то, на жаль, всі 
вибрані вузли в Солом'янському районі мають перевищення норми до десяти 
разів і можна говорити про небезпечну зону. При порівнянні з ГДКмр, то можна 
виділити зону небезпечну - 1-5 вузли і зону низької безпеки - 6-14 вузли. 

Слід відмітити, що за супутниковим даним ми отримуємо картину 
атмосферного забруднення в навколишньому міському середовищі, яке також 
розподілене нерівномірно не тільки протягом доби, а й протягом усього часу, 
але вона все ж таки усереднена і не надає повної та мобільної інформації про 
стан повітря [12].  

З метою формалізації підходу при розрахунку інтенсивності забруднення 
територій транспортними викидами та визначення необхідних параметрів 
очисної споруди використовували такий показник як пропускна здатність однієї 
смуги руху. З ДБН [15] відомо, що пропускна здатність однієї смуги руху: 

– у різних рівнях загальноміського призначення безперервного руху 
дорівнює 1650÷1850 прив. авт/год; 

– в одному рівні загальноміського призначення безперервного руху та 
вулиць районного значення –750÷850 прив. авт/год. 

 

 

 
З урахуванням кількості смуг і максимального завантаження їх отримані 

максимальні і мінімальні значення відстаней від концентрації оксидів азоту, 
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тобто відстань від джерела викиду до точки в якій за рахунок розсіювання 
досягаються значення гранично допустимих концентрацій - середньодобових і 
максимально разових (рис.3).  

Вирішальний вплив на рівень забруднення атмосфери в різних районах 
міста має напрямок вітру. При оцінці впливу метеорологічних умов на 
розсіювання забруднюючих речовин необхідно виявляти несприятливі 
швидкості вітру для різних джерел, що створюють умови максимального 
забруднення атмосферного повітря або поширення забруднюючих речовин. За 
методикою [16] розраховані санітарно-захисні зони-території навколо 
магістральних вузлів, на яких оксиди азоту шкідливо впливають на довкілля й 
здоров'я людини. Розміри l санітарно-захисної зони визначали за формулою (4): 

 
l=L0

P
P0

,                      (4) 

де L0 – розрахунковий розмір ділянки місцевості в даному напрямі, де 
концентрація шкідливих речовин перевищує рівень ГДК;  

Р0 – середньорічна повторюваність напрямків вітрів залежно від кількості 
румбів; 

Р – середньорічна повторюваність напрямків вітрів одного румба за 
круговою розою вітрів. 

За метеорологічними даними про напрямки вітру в Києві [17] приведена 
середньорічна повторюваність напрямків вітрів одного румба при круговій розі 
вітрів у м. Київ (табл.4). 

 
Таблиця 4. - Середньорічна повторюваність напрямків вітрів одного румба 

при круговій розі вітрів у м. Київ 
Р, % Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх 
рік 13 11 12 13 7 10 16 18 

липень 18 10 5 7 9 10 21 20 
січень 12 7 10 15 13 15 17 11 

 
За восьмирумбовою розою вітрів: 

P0=
100
8

=12,5% 

Для розрахунків санітарно-захисної зони за оксидом азоту 
використовували дві відстані при максимальному и мінімальному трафіку  
110 м , 24 м за середньодобовою ГДК (рис. 4). Тут слід зазначити переважний 
північно-західний напрямок вітрів, що призводить до збільшення території 
забруднення, що слід враховувати при визначенні зон посиленого моніторингу 
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та місць розміщення очисних споруд. При мінімальному значенні 
розрахункового розміру ділянки місцевості, де концентрація шкідливих 
речовин перевищує рівень ГДК, L0 = 24 м до 45 м, тобто зростає практично в 
два рази. Але при максимальному значенні L0 = 110 м розмір території в 
північно-західному напрямку зросте до 850 м. 

У міській забудові з доволі високою щільністю відстань L0 коригується 
параметрами каньйону, і його розмір стає значно менше. Забудова з низькою 
щільністю і невисокими будівлями в цілому незначно впливають на L0.  
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Облік щільності забудови і проникності території при моделюванні 
розсіювання забруднювачів дозволяє отримати результати, добре узгоджуються 
з даними натурних спостережень. 

Таким чином, з метою прийняття рішень щодо зниження негативного 
впливу антропогенних факторів необхідно проводити зонування території міста 
за рівнем забруднення атмосферного повітря оксидами азоту за критерієм 
інтенсивності руху транспортних засобів з виділенням зон екологічної 
небезпеки або безпеки і посиленого моніторингу. 

Виходячи з проведених досліджень пропонується концептуальна модель 
переходу до чистого повітря урбанізованих територій, згідно з якою, по суті, 
необхідно вирішити триєдине завдання співіснування і захисту: 

- людини, яка прагне комфортно жити, а комфорт вимагає постійного 
прогресу і в той же час зберігати головне своє надбання - здоров'я; 

- транспорту, який пов'язаний з необхідністю швидкого переміщення 
товарів, послуг, що вимагає сталого розвитку економіки та призводить до зміни 
клімату; 

- навколишнього середовища, стан якого під антропогенним впливом 
погіршується на фоні посилення природних катаклізмів. 

Для реалізації концептуальної моделі необхідно: виявлення наявних 
екологічних проблем у стані навколишнього середовища; прогноз по стану 
навколишнього середовища всіма компонентами відповідно до перспектив 
економічного і соціального розвитку району; розробка схеми інженерно-
екологічного зонування території району та виявлення проблемних ситуацій, 
що виникають в тій чи іншій його частині; розробка заходів з охорони 
навколишнього середовища. 

Висновки. Розглянута проблема будівництва екологічно чистого міста з 
урахуванням основних принципів його побудови, змісту, зонування 
екологічних функцій і при цьому необхідність збереження сталого розвитку. На 
підставі критерію - інтенсивності руху транспортних засобів - запропоновано 
зонування території навколо перехресть магістральних доріг міста за рівнем 
забруднення атмосферного повітря оксидами азоту: зони безпечні,  низької 
безпеки та небезпечні. 

Проведено розрахунок інтенсивності руху транспортних засобів, який 
необхідний для досягнення гранично допустимих норм щодо викидів оксиду 
азоту та визначено співвідношення між ними. 

Розраховані санітарно-захисні зони-території навколо магістральних 
вузлів, на яких оксиди азоту шкідливо впливають на навколишнє середовище і 
здоров'я людини, переважно північно-західний напрямок вітрів призводить до 
збільшення території забруднення до 850 м, якщо магістраль має вісім смуг. 
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Запропоновано концептуальну модель переходу до чистого повітря 
урбанізованих територій, згідно з якою, по суті, необхідно вирішити триєдине 
завдання співіснування і захисту людини-транспорту-навколишнього 
середовища. 
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Аннотация 

Татарченко Галина Олеговна, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
строительства, урбанистики и пространственного планирования, 
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля. 
Зонирование территории города по уровню загрязнения атмосферного 

воздуха оксидами азота 
Рассмотрена проблема строительства экологически чистого города с 

учетом основных принципов его построения, содержания, зонирования 
экологических функций и при этом необходимости сохранения устойчивого 
развития. Проведены расчёты концентраций выбросов оксидов азота в 
четырнадцати узлах – перекрестках магистральных дорог города, определены 
дисперсии распределения примесей в атмосфере. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

307 

На основании критерия - интенсивности движения транспортных средств 
предложено зонирование территории вокруг перекрестков магистральных 
дорог города по уровню загрязнения атмосферного воздуха оксидами азота: 
зоны безопасные, где содержание оксидов азота менее среднесуточных 
предельно допустимых концентраций (ГДКсс = 0,04 мг/м3); зоны низкой 
безопасности, где содержание оксидов азота менее максимально разовой 
предельно допустимых концентраций (ГДКмр = 0,4 мг/м3); зоны опасные, где 
уровень выше ГДКмр, нужен постоянный мониторинг и специальные очистные 
сооружения. 

Проведен расчет интенсивности движения транспортных средств, которое 
необходимо для достижения предельно допустимых норм по выбросам оксида 
азота и определено соотношение между ними. Рассчитаны санитарно-защитные 
зоны-территории вокруг магистральных узлов, на которой оксиды азота вредно 
влияют на окружающую среду и здоровье человека. Выявлено, что 
преимущественное северо-западное направление ветров приводит к 
увеличению территории загрязнения до 850 м, если магистраль имеет восемь 
полос. 

Предложена концептуальная модель перехода к чистому воздуху 
урбанизированных территорий, согласно которому, по сути, необходимо 
решить триединую задачу сосуществования и защиты: 

- человека, который стремится комфортно жить, а комфорт требует 
постоянного прогресса и в то же время сохранять главное свое достояние -
здоровье; 

- транспорта, который связан с необходимостью быстрого перемещения 
товаров, услуг, требует устойчивого развития экономики и приводит к 
изменению климата; 

- окружающей среды, состояние которой под антропогенным воздействием 
ухудшается на фоне усиления природных катаклизмов. 

Ключевые слова: территория; воздушное пространство; город; экология 
городов; загрязнения. 
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Annotation 
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Department of Construction, Urbanism and Spatial Planning Volodymyr Dahl East 
Ukrainian National University. 

Zoning of the city territory by the level of atmospheric air pollution by 
nitrogen oxides 

The problem of building an ecologically clean city is considered, taking into 
account the basic principles of its construction, maintenance, zoning of ecological 
functions and, at the same time, the need to maintain sustainable development. 
Calculations of the concentration of emissions of nitrogen oxides in fourteen 
transport nodes - intersections of the main roads of the city were carried out, the 
dispersion of the distribution of impurities in the atmosphere was determined. 

On the basis of the criterion of the traffic intensity of vehicles, the zoning of the 
territory around the intersections of the main roads of the city was proposed 
according to the level of atmospheric air pollution with nitrogen oxides: safe zones, 
where the content of nitrogen oxides is less than the average daily maximum 
permissible concentrations (maximum allowable concentration = 0.04 mg/m3); zones 
of low safety, where the content of nitrogen oxides is less than the maximum one-
time maximum permissible concentration (maximum allowable concentration = 0.4 
mg/m3); hazardous zones, where the level is higher than the maximum allowable 
concentration, constant monitoring and special treatment facilities are needed. 

The calculation of the traffic intensity of vehicles, which is necessary to achieve 
the maximum allowable rate for nitrogen oxide emissions, and the ratio between the 
substances. Sanitary protection zones-territories around the main hubs, where 
nitrogen oxides have a harmful effect on the environment and human health, have 
been calculated. It was revealed that the predominant north-western direction of 
winds leads to an increase in the territory of pollution up to 850 m, if the highway has 
eight lanes. A conceptual model of the transition to clean air in urbanized areas is 
proposed, according to which, in fact, it is necessary to solve the problems of 
coexistence and protection: 

- a person who seeks to live comfortably, and comfort requires constant progress 
and at the same time preserving his health; 

- transport, which is associated with the need to quickly move goods and 
services, requires sustainable economic development and leads to climate change; 

- the environment, the state of which under anthropogenic influence is 
deteriorating against the background of intensification of natural disasters. 

Key words: territory; airspace; city; ecology of cities; pollution. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТРАНСПОРТНО - 

ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛАХ 
 
Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты архитектурно- 

планировочной организации объектов обслуживания, которые размещены в 
транспортно-пересадочных узлах.  

Сформированы основные блоки функционально-планировочной структуры 
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), элементы и структуры, принципы 
размещения их в структуре больших городов: в центре, в жилых массивах, в 
исторических центрах городов, и в зоне контакта городской и пригородной 
застройки. 

В работе обоснована актуальность рекомендаций по проектированию ТПУ 
в структуре городов, которые постоянно и системно развиваются. 

Ключевые слова: транспортно-пересадочные узлы; пересадочные станции; 
объекты обслуживания. 

 
Постановка проблемы. Современные тенденции развития мировой 

экономики базируются на формировании сегмента промышленного 
производства в отдельно взятых развивающихся странах, которые активно 
поставляют свои товары в более развитые страны.  

В результате комплексного товарообмена в мире сформировалась сеть 
транспортно-пересадочных узлов, где пассажирские и транспортные потоки 
требуют совершенствования их взаимосвязи, научного обоснования их 
функционально-планировочных структур и разработки принципов 
архитектурно-планировочной организации объектов обслуживания. В связи со 
значительным увеличением пассажирских и транспортных потоков подобные 
узлы требуют разработки принципов архитектурно-планировочной 
организации и систематизации объектов обслуживания, которые расположены 
в структуре транспортно-пересадочных узлов. [1, 2, 3] 
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Из самого названия типологического подтипа нормативного ряда 
проектируемых зданий становится понятно, что эти комплексы включают две 
основных группы объектов, связанных с пересечением и функционированием 
пассажирских и транспортных потоков на наземном, подземном, речном, 
железно-дорожном, морском и авиационном транспорте.  

Таким образом, результатом данного исследования могут стать 
комплексные рекомендации по разработке объектов обслуживания, 
расположенных в структуре транспортно-пересадочных узлов, 
образовывающихся на пересечении городского и межгородского транспорта. 
Подобные узлы уже сегодня становятся значительными магнитами городской 
транспортной инфраструктуры и притягивают к себе большое количество 
обслуживающих предприятий. 

Актуальность исследования заключается в острой необходимости 
современных городов в проектировании и строительстве ТПУ и разработке 
комплексных рекомендаций по архитектурно-планировочной организации 
объектов обслуживания. Динамическое развитие инфраструктурных 
современных городов, особенно больших и крупных, потребовало пересмотра 
норм и габаритов пересадочных станций, посадочного фронта остановок, 
реорганизации внутренних пространств ТПУ и т.п. Проектирование и 
строительство транспортно-пересадочных узлов могут осуществляться в 
условиях полностью нового строительства, реконструкции или реконструкции с 
модернизацией, или в сложных условиях. [4] 

Цель статьи: Выявить основные тенденции в архитектурно-
планировочной организации объектов обслуживания транспортно-
пересадочных узлов современных городов. 

Изложение основного материала. Транспортно-пересадочный узел –это 
узловой элемент планировочной структуры города, позволяющий осуществлять 
организационную пересадку пассажиров между различными видами городского 
и внешнего (межгородского, международного) пассажирского транспорта или 
между различными линиями одного вида транспорта в городской структуре. 
Например, возможны ТПУ в структуре функционирования железнодорожного 
транспортного узла с одной железнодорожной линии на другую. Транспортно-
пересадочные узлы (ТПУ) могут быть специализированными или 
многофункциональными, и включать в свой состав ряд объектов попутного 
обслуживания пассажиров и социальной инфраструктуры: накопительные 
вестибюли перед входной группой («вход» - «выход»), фойе с цифровым 
валидированием электронных билетов и карточек на разные маршруты 
следования пассажиров; грузовые и товарные помещения для получения багажа 
(при аэропортах, речных вокзалах и ж/д вокзалах); таможенных помещениях 
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(если речь идёт о международных рейсах, отправляющихся с ТПУ); 
перехватывающие парковки и стоянки такси и автобусов; объекты 
общественного обслуживания; магазины, предприятия общественного питания; 
финансовые учреждения и т.п. [4,5] 

Как уже отмечалось ранее, речь может идти о шести видах ТПУ в 
структуре проектируемых и существующих узлов на наземном, подземном, 
речном, железнодорожном, морском и авиационном транспорте. Таким 
образом, современные ТПУ могут быть организованы не только в структуре 
города, но и в портах, ж.д. вокзалах и аэропортах, что может значительно 
расширить их типологический ряд объектов обслуживания. 

На примере киевского железнодорожного вокзала прослеживается острая 
потребность города в транспортной связи с аэропортом Борисполь, 
обслуживающим много международных рейсов. Это обстоятельство 
потребовало в свою очередь не только строительства автобана и ж/д ветки до 
аэропорта, но и ускоренной организации зон ТПУ в структуре вокзала и 
авиационного терминала (т.н. посадочный терминал, блоки обслуживания, 
буфет, киоски и т.п.). 

Посадочный терминал ТПУ – специально запроектированные несколько 
сооружений, предназначенных для[21]: 

- оптимизации пешеходных потоков пассажиров, совершающих пересадку 
на другой транспорт с возможностью посещения или объектов обслуживания; 

- рационального разделения потоков пассажиров, намеревающихся 
воспользоваться государственным, муниципальным или коммерческим 
транспортом; 

- создания комфортных условий пребывания в залах ожидания для 
пассажиров, ожидающих пересадку на различные виды городского наземного и 
подземного транспорта; 

- обеспечения необходимой протяженности фронта посадки на различные 
виды наземного городского транспорта. 

К примеру специализированными городскими ТПУ можно назвать 
пересадочные узловые станции метро, где благодаря правильной 
функционально-планировочной организации обеспечивается бесперебойная 
работа транспорта и движение пассажиропотоков в местах скопления людей. 
Особенно это важно в больших мегаполисах, где компьютеризированный 
электротранспорт обеспечивает эффективную транспортировку более 1-3 млн 
пассажиров в сутки: Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Токио, Пекин, Сеул, 
Сидней, Сингапур и мн. др. [15] 

В то же время на примере запроектированных в советский период, 
московского и киевского метрополитенов хорошо прослеживаются ряд 
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проблем, возникающих в связи со значительным и нерегулируемым ростом 
населения этих городов и увеличением пассажиропотоков за последние 20-30 
лет, отсутствием организации попутного обслуживания. Транспортно-
пересадочные узлы киевского метрополитена «Театральная – Золотые Ворота», 
а также «Крещатик – Майдан Незалежности» имеют много проблем, связанных с 
устаревшими нормативами их проектирования, требованиями к пропускной 
способности станций и компьютеризацией пропускной системы входных групп.  

В мировой практике метростроения существует так же целый ряд проблем, 
которые остро стоят перед функционально-планировочной организацией  
объектов: так увеличение количества вагонов в составе поезда, необходимость 
расширения подземных станций-платформ метро; увеличение количества узлов 
ТПУ в структуре города; организация «подхватывающих» парковок наземного 
транспорта вблизи станций метро; расчёт интенсивности пассажирских потоков 
в час «пик»; создание накопительных зон на пути следования пассажиров в 
пересадочных узлах; максимальное удаление и оптимизация несистемной 
уличной торговли в пешеходных переходах, которая может мешать движению 
или экстренной эвакуации пассажиров. [10,12] 

Таким образом, ТПУ метро являются ярким примером необходимости 
совершенствования и разработки рекомендаций по функционально-
планировочной организации пересадочных узлов между разными видами 
транспорта: городского и авиационного, городского и железнодорожного, 
железнодорожного и морского и т.п., а так же архитектурно-планировочной 
организации. 

Сопутствующими прикладными функциями в развивающихся ТПУ 
являются социальная, коммуникационная, торговая, культурно-развлекательная 
и т.п. Все эти функции должны объединяться в единую систему по 
обслуживанию пассажиров. Пространства пересадочного терминала требуют 
учета технологических требований, разработки рекомендаций по их 
функционально-планировочной структуре и принципом архитектурно-
пространственной организации. 

Транспортный узел (ТУ) – пункт геолокации и пересечения различных 
видов транспорта (наземный, подземный, железнодорожный, водный, 
шоссейный, воздушный, городской и др.), где происходит взаимная пересадка 
пассажиров и передача грузов с одного вида транспорта на другой. В 
различных условиях в состав ТУ могут входить: железнодорожный узел со 
всеми его станциями, пригородными ветками и подходами; водный узел, 
состоящий из водных магистралей, портов и пристаней, водных вокзалов; 
аэропорт состоящий из аэропорта и посадочных терминалов; шоссейные 
магистрали, сети автобусов и трамваев, городской метрополитен и пр. ТУ 
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обычно проектируются при крупных городах и предназначаются для 
быстрейшего передвижения пассажиров и грузов с наименьшим количеством 
пересадок с одного вида транспорта на другой. [13] 

На основе проведенных исследований можно классифицировать 
транспортно-пешеходные узлы по таким признакам: 

 по типологии (видам используемых транспортных средств); 
 по пропускной способности и величине (малые, монофункциональные), 
средние, большие, комплексы (полифункциональные); 

 по функциональной организации (дисперсные, дифференцированные; 
смешанные с летним расширением); 

 по размещению в городской структуре (в центре, в историческом центре 
города, в жилой зоне, в зоне контакта городской и селитебной 
территории; 

 по принципу формообразования (прямоугольные, криволинейные, 
сотообразные, смешанные); 

 по принципу типизации (закрытые системы, открытые системы); 
 по системе управления (централизованное управление; с автоматизацией 
предприятий; раздельное управление); 

 по способу производства (сборные, монолитные, смешанные); 
 по конструктивным системам (каркасные, панельные, объемно-блочные, 
из монолитного железобетона; из лёгких металлоконструкций; из листа 
металлоконструкций, смешанные).  
Выводы. Осуществленное в статье исследование позволит определить в 

дальнейшем тенденции и возможные направления развития интерактивных 
транспортно-пересадочных узлов в структуре динамично развивающихся 
больших городов, их функционально-планировочную структуру и объемно-
пространственную композицию перспективного типа транспортных 
комплексов - ТПУ. Дальнейшие исследования позволят осуществить более 
детальную классификацию и расширить топологический ряд этого типа 
общественных комплексов. Необходимо увеличения самих ТПУ и их 
количества в городской транспортной инфраструктуре, создания комплексных 
рекомендаций по их проектированию и строительству в условиях нового 
строительства реконструкции и реконструкции с модернизацией. 
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Анотація 

Мустафа Махмуд Абдулгані Аспірант кафедри Архітектурного 
Проектування Цивільних Будівель і Споруд, Київський Національний 
Університет Будівництва та Архітектури. 

Архітектурно-планувальна організація об'єктів обслуговування, 
розташованих на транспортно пересадочних вузлах 

В статті розглянуто основні аспекти архітектурно-планувальної організації 
об’єктів обслуговування, які розташовані на транспортно-пересадочних вузлах. 
Сформовано основні блоки функціонально-планувальної структури 
транспортно-пересадочних вузлів (ТПВ), їх елементи та принципи розміщення 
в великих містах: в центрі, в житлових масивах, в історичних центрах , та в зоні 
контакту міської забудови. В роботі обґрунтовано актуальність рекомендацій 
щодо розробки ТПВ в структурі міст, які постійно і системно розвиваються. 

Ключові слова: транспортно-пересадочні вузли (ТПВ); пересадочні станції; 
об’єкти обслуговування. 

Annotation 
Mustafa Mahmооd Abdulgani postgraduate student of the Department of 

Architectural Design of Civil Buildings and Structures, Kiev National University of 
Construction and Architecture. 
Architectural and planning organization of service objects located on transport 

hubs  
The article discusses the main aspects of the architectural and planning 

organization of service facilities for transport hubs. The main blocks of the functional 
planning structure of transport interchange hubs (T.I.HUB), elements of their 
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structure and principles of placement in the structure of large cities have been formed 
in the center, in the structure of residential areas, in historical city centers, and in the 
contact zone of urban and suburban development. The work substantiates the 
relevance of the development regarding the design of transport hubs (T.HUB)s in the 
structure of modern cities, which are constantly and systematically developing, 
increasing the need for the transportation of an increasing number of passengers. 

The dynamic development of modern infrastructural cities, especially large 
ones, require a revision of the norms and dimensions of transfer stations, the landing 
front of stops, the reorganization of the inner spaces of the transport hubs (T.HUB), 
etc. The design and construction of transport hubs can be carried out in a completely 
new construction, reconstruction or reconstruction with modernization, or in the 
difficult conditions. Already today, many big cities are suffering from traffic jams 
bordering on collapse, especially during peak hours. Therefore, this problem must be 
solved in all possible ways, especially attention should be paid to the architectural 
and planning organization of service facilities, which are located at the transport hub 
(T.HUB). A transport interchange hub is a nodal element of the city's planning 
structure, which allows organizational transfer of passengers between various types 
of urban and external (intercity, international) passenger transport or between 
different lines of the same type of transport in an urban structure. For example, 
transport hubs (T.HUB) are possible in the structure of the functioning of a railway 
transport hub from one railway line to another. Transport interchange hubs 
(T.I.HUB)can be specialized or multifunctional, and include a number of facilities for 
passing passenger services and social infrastructure: accumulative lobbies in front of 
the entrance group ("entrance" - "exit"), a foyer with digital validation of electronic 
tickets and cards on different routes of passengers; cargo and goods rooms for 
baggage claim (at airports, river stations and railway stations);  customs premises (if 
we are talking about international flights departing from transport hubs (T.HUB); 
intercepting parking lots and taxi and bus stands; public service facilities; shops, 
catering establishments; financial institutions, etc. 

As noted earlier, we can talk about six types of transport hubs (T.HUB) in the 
structure of the designed and existing nodes on land, underground, river, rail, sea and 
air transport. Thus, modern transport hubs can be organized not only in the city 
structure, but also in ports, railways. railway stations and airports, which can 
significantly expand their typological range of service facilities. 

Key words: transport hubs (T.HUB) and transfer stations; service objects. 
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ФОРМУВАННЯ КАМПУСА ЯК СТУДЕНТСЬКОГО МІСТЕЧКА 
 

Анотація: у статті висвітлюються риси і основний причинно-наслідковий 
зв'язок університетських містечок з міським середовищем і, зокрема, з їх суто 
функціональною наповненістю наукою, освітою, проживанням, оздоровленням, 
відпочинком, здійсненою в архітектурно-просторовому середовищі. В статті 
розглянуто історичний контекст та основні етапи розвитку студентських 
містечок з метою вивчення закономірностей формування кампуса у 
відповідності із соціокультурним розвитком суспільства. Розглянуто 
закордонний та вітчизняний досвід. Коротко визначені сучасні тенденції 
розвитку студентських містечок. 

Ключові слова: гуртожиток; кампус; архітектурне середовище; 
університет; соціокультурний розвиток; культура; економіка; релігія; 
латинський квартал; гуртожитки – комуни; громадський простір. 

 
Постановка проблеми. Новітній цивілізаційний рівень розвитку 

суспільства визначає необхідність пильного ставлення до розвитку науки, 
сучасних технологій освіти. Суспільство, що наслідує перехід індустріального 
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розвитку, знаходиться в постіндустріальному періоді і здійснює перехід до 
інформаційного суспільства, потребує новітньої організації освіти і, відповідно 
до того, утворення новітніх архітектурно-планувальних структур 
університетських комплексів. Сучасні технопарки, які є новітніми 
багатофункціональними архітектурно-планувальними утвореннями, 
розпочинали розвиток цієї системи студентських кампусів, спрямованої на 
вихід із соціально-економічної, суспільної кризи післявоєнного періоду 50-х 
років і започаткували новітню систему містобудівного формування, де освіта, 
наука, проживання, комерційна та технологічна діяльність розміщенні в 
компактному поселенні, що всебічно сприяє меті активізацію науки і 
економіки. Університетські комплекси сучасності також мають свою 
цивілізаційну місію прогресу, для виконання якої необхідне здійснення 
завдання безперервної освіти в межах цілеспрямовано утворених містобудівної 
та архітектурної об'ємно-планувальних структур студентських містечок. 
Комфортне проживання, умови безперервної освіти, місця громадського 
простору, умови для збереження здорової фізичної форми, культурний 
розвиток - необхідна база для здійснення програми безперервного розвитку та 
освіти. Відповісти на запитання сучасності, викристалізувати основи 
формування студентських містечок має допомогти аналіз історичного досвіду 
утворення, розвитку і функціонування, а також змін, під впливом різних 
чинників, університетських поселень, що укладає сучасну ґрунтовну базу, щоб 
спираючись на минуле, будувати сучасне. Саме в такій ситуації актуальною є 
тема безперервного навчання, що сприяє підготовці висококласних фахівців та 
є основою для прогресивного розвитку економіки, культури, науки. 

Огляд публікацій. Характерні роботи в контексті актуальності 
запропонованої теми формування кампуса як студентського містечка, до 
певного ступеня були попередньо розглянуті у відповідних публікаціях. В 
цьому контексті виділяються праці таких авторів як Долотказина Н. С., 
Приткова Ю. П., Попов А. В., Ковальский Л. М., Ковальська Г. Л., 
Кащенко Т. О., Валянский С., Джефферсон Т., Франклін В. 

Актуальність дослідження. У зв’язку із все більше зростаючою 
значущістю університетської освіти в умовах нової України, особливої уваги 
потребує розвиток університетської інфраструктури, особливо це важливо в 
контексті зростаючих всебічних міжнародних контактів і зокрема появою 
значної кількості іноземних студентів у ВУЗах України, що обумовлює 
особливу увагу до проблематики формування кампусу як студентського 
містечка. Особливо це важливо як фактор наслідування яскравим прикладам 
формування студентських містечок у видатних університетах Європи, їх 
творчому засвоєнні та апробації на вітчизняних теренах. 
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Мета статті. Розкрити основні засади формування студентських містечок 
в минулому та сучасному задля утворення новітніх архітектурно-планувальних 
структур, що відповідає вимогам здійснення програми безперервної освіти в 
комфортних умовах проживання. 

Зміст статті. В статті розглянуто поняття кампуса та студентського 
містечка. Показаний історичний контекст та основні етапи розвитку 
студентських містечок: при монастирях до реформації та після, автономізація 
наукових центрів в структурі міста та за його межами. Києво-Могилянська 
академія як приклад розвитку кампусу. Розглянуто досвід радянського періоду 
та закордонний досвід, а також сучасні тенденції розвитку студентських 
містечок. 

Виклад основного матеріалу. В статті визначено, що поняття Campus має 
латинське походження (позначало «поле», «відкритий простір»). Вперше 
кампусом було названо територію Прінстонського університету в XVIII 
столітті. Новий голова коледжу Джон Візерспун, що прибув з Шотландії, був 
вражений виглядом коледжу Прінстона, розташованого на абсолютно рівному 
полі без огородження. Дж.Візерспун вирішив позначити інфраструктуру 
університету класичним терміном «кампус». У подальшому це визначення 
цілком замістило слово «двір» (yard), що використовувалось для позначення 
комплексу споруд університетів. В теперішній час кампус - це територія і 
будівлі університету або коледжу, комплекс будівель та споруд, зосереджених 
на одній території та об’єднаних глобальною функцією. Також кампусом 
можуть називати компактне розміщення комплексу споруд на території в 
певних межах із забезпеченням інженерними та транспортними комунікаціями. 

Основними складовими кампусу є навчальні, науково-лабораторні, 
дослідно-виробничі, суспільно-рекреаційні, житлові об'єкти і простори на 
єдиній відокремленої території, з переважно пішохідною доступністю всіх 
об'єктів комплексу. Університетський кампус, як правило, включає не тільки 
навчальні, наукові, лабораторні корпуси, а й бібліотеки, житлові корпуси для 
студентів і викладачів, приміщення громадського харчування, спортивні, 
адміністративні, господарські корпуси і т.д. Однак не тільки ці приміщення 
складають ядро і основу кампуса. Громадські простори для зустрічей, 
спілкування та самопідготовки так само грають величезну роль в організації 
архітектурно-художнього середовища кампуса. Вони не менш важливі для 
створення комфортної атмосфери, необхідної і викладачам, і студентам. 
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Рис. 1 – схема генерального плану коледжу Прінстона 

 
Історичний контекст та основні етапи розвитку студентських містечок 

надають цікавий матеріал та родюче підґрунтя задля утворення новітніх 
структур у новітніх умовах. 

В наукових дослідженнях представлена історіографія, заснування та 
розвиток університетів–наукових центрів як компактне утворення, обмежене 
конкретною територією з функціями науки, освіти, проживання як студентів, 
так й викладачів. Це дозволяє прослідкувати та вивчити органічну основу 
розвитку центрів освіти, практично-науковий зв’язок культури, економіки, 
науки та релігії.  

Найбільш ранні громадські інститути, які можна віднести до вищої освіти, 
виникли в полісах Стародавньої Греції XII в. до н.е. - IV ст. до н.е. (Академія 
Платона, Мусейон Піфагора, Лікей Аристотеля, школи Гіппократа, Демокріта, 
Зенона Кітіонского, Епікура та ін.), трохи пізніше в Олександрії III в. до н. е. – 
I в. н. е. (Олександрійський Мусейон). Житло для студентів і викладачів в цей 
період являло собою звичайні для того часу будинки в відповідному поселенні. 
При Олександрійському Мусейоні такі будинки було об’єднано в спеціальний 
квартал, і його можна вважати прототипом сучасного студентського містечка. 

Соціальний, економічний і культурний розвиток Давньому Римі в кінці 
I ст. н.е. зумовив становлення системи установ вищої школи - атеней. Такі вищі 
школи - граматичні, риторські, філософські, медичні, юридичні, архітектурні 
найбільше нагадували сучасні університети, мали затверджені навчальні 
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програми і видавали відповідні дипломи про освіту. Згідно з дослідженнями, 
можна уявити студентське житло Стародавнього Риму як окремі кімнати в 
комплексі вузу. Як правило, вони були винесені в окреме крило галерейного 
об'ємно-планувальної структури і розраховані на проживання, приготування 
домашніх завдань, зберігання особистих речей і літератури. Багато студентів 
могли собі дозволити обслугу - рабів [8].  

З падінням античної цивілізації центр передової науки і освіти 
перемістився на арабський Схід. Найдавнішим в арабському світі та існуючим 
донині є університет Аль-Каруін в місті Фес, Марокко, заснований в 859 г. н.е. 
Даний вуз спочатку виник як богословський, і лише з плином часу в ньому 
виникали світські факультети, що характерно для багатьох арабських 
університетів [9]. Відповідно, приміщення для проживання студентів 
представляли собою келії з передбаченим місцем для сну, занять і зберігання 
невеликої кількості особистих речей.  

Прототипи університетів формувалися і в інших регіонах, однак їх 
архітектура і, відповідно, архітектура студентського житла була подібною. 

У подальшому із ослабленням арабської цивілізації і посиленням 
західноєвропейської призвело до зміщення центру науки і освіти та виникнення 
ряду європейських університетів - Болонського, Паризького, Оксфордського, 
Кембриджського та ін.  

У Середньовіччі при західноєвропейських університетах були гуртожитки 
для бідних студентів – бурси. Бурса в перекладі з латинської означає гаманець 
або сумку, в середні віки - загальну касу будь-якого союзу або установи, 
наприклад, монастиря, братства тощо; потім його стали застосовувати 
переважно до каси гуртожитку учнів і до самого приміщення гуртожитку. Перш 
за все такі гуртожитки виникли у Франції, де здебільшого на кошти 
благодійників (згодом і за плату) студентам університетів надавалася загальна 
квартира з повним оснащенням. Причому студенти (що називалися «Bursarii» 
або «Bursiati»), що жили тут разом, перебували під суворим наглядом, не мали 
права виходити без дозволу, повинні були одягатися відповідно до приписів 
тощо; цей інститут був поширений і в інших країнах. У Франції досі існує під 
цією назвою («Bourse») багато безоплатних вакансій в пансіонах при 
навчальних закладах або стипендій для учнів. Кошти на цей предмет даються 
державою, департаментами і громадою.  

В цілому період Середньовіччя і Відродження в Європі відзначений 
поглинанням і переосмисленням давньоримського, візантійського та 
близькосхідного архітектурного досвіду, пошуком оптимальних рішень, як в 
архітектурі всього вузівського комплексу, так і в архітектурі студентського 
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житла. Саме в цей період починають складатися традиції класичної 
університетської світської освіти і пов'язаної з ним архітектури. 

В різні часи питання місця розміщення духовних та освітніх центрів 
формувались під егідою церковних колегіумів на базі монастирських шкіл, 
семінарій, котрі стали основою для створення релігійних і наукових центрів 
освіти з опорою на теологію та схоластику. Відповідно до цього формувалася 
структура латинських кварталів при університетських містечках. У зв’язку з 
розвитком університетських центрів, в структурі латинських кварталів почав 
формуватися комплекс будівель, котрий слугував прототипом сучасних 
гуртожитків, студентських містечок.  

Автономізація наукових центрів в структурі міста та за його межами – 
привнесло нові погляди рішення співіснування науково-освітніх структур і 
місць проживання викладачів та студентів. 

Зі скасуванням монастирів поступово університети переходять під 
протекцією державної влади та отримують більший ступень автономії і стають 
центрами науки та освіти; формуються умови задля отримання університетами 
державного статусу. Зародження буржуазних та нових капіталістичних 
відносин, різка зміна структури суспільства, зростання контактів поміж 
країнами внаслідок розвитку комунікацій та засобів переміщення, призводить 
до зростання освітян та необхідності їх зручного розміщення.  

У цей період будуються нові університети, інститути, академії та 
розширюються існуючі. Значно зростає кількість студентів. Університетські 
комплекси намагаються поєднати функції науки, освіти, проживання на одній 
компактній ділянці університетських територій. Відбувається ущільнення і 
збільшення кількості проживаючих, як в будівлі, так і в кімнаті. Застосовується 
заселення в спеціальні зали «казарменого» типу – дортуари або в кімнати по 3-
6 людин.  

У значній мірі розвиток планувальної і ландшафтної організації кампусу 
пов'язано з ім'ям Томаса Джефферсона (1743-1826 рр.). Він був автором ідеї 
прогресивної програми реформування освіти і «академічної села». Ця ідея 
полягала не тільки у заміському відокремленому розташуванню кампусу, але і 
до створення нової академічної культури інтелектуальної свободи через нове 
планування і архітектуру. Для близького спілкування і посилення академічної 
спільноти Т. Джефферсон пропонував будувати окремі будинки для професорів 
з кімнатами для проживання студентів. [10]. 

Крім компактної організації, відбувалося стихійне розміщення місць 
проживання (платне житло, торгівля та обслуговування) в системі існуючої 
міської забудови, якби інтегрованої в університетське середовище. Це призвело 
до формування нових утворень в структурі міських територій, що за традицією 
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отримали назви "латинських кварталів" в певній їх новій інтерпретації. В міру 
того як університет став більше приділяти уваги природознавчим, 
гуманітарним точним наукам і територіально бути відокремленим від 
монастирських комплексів, інакше вирішувалися питання проживання 
студентів та викладачів вищого навчального закладу. Так, "латинській квартал» 
вже отримує назву частини міста, що розташована поблизу навчального закладу 
і, в значній мірі, підпорядковується укладу життя студентів із її буденністю та 
святами. Доречно буде сказати, що в Києві латинським кварталом називалася 
міська забудова в межах вулиці Володимирської навколо університету Святого 
Володимира, вулиця по бульвару Т. Г. Шевченка, вулиця Толстого. На 
Володимирській вулиці розміщувалися дешеві готелі (номери), крамниці, 
кав'ярні тощо. Специфіка такого латинського кварталу визначалася 
територіальною близькістю до університету та утворювалася на базі історично 
складеної забудови і не носило характер упорядкованої архітектурно-
просторової системи.  

Університетські кампуси це невід'ємна частина середовища міста, в якому 
вони розташовані. Їх розвиток пов'язаний з різними сферами життя міста - 
соціальної, культурної та економічної. 

Особливої уваги заслуговує Києво-Могилянська академія як приклад 
розвитку кампусу. 

Одне з перших вищих навчальних закладів в Східній Європі – Братський 
монастир на території сучасної України, який розташований на ділянці Києво-
Могилянській Академії. Цей заклад виник в XVI столітті як Теологічна 
Академія і був названий на честь митрополита Петра Могили. Він переробив 
приміщення, призначені при Академії для калік і жебраків в притулок для 
бідних студентів. Таким чином на початку XVII століття з'явився перший в 
Російській імперії російський будинок для студентів. Пізніше гуртожитки було 
відкрито при семінаріях; вони утримувалися за рахунок громадських коштів. 
Умови життя в них були дуже важкі, а студенти-бурсаки за невиконання 
встановлених правил піддавалися суворим карам. 

Засновник Колегіуму митрополит Петро Могила побудував першу 
дерев'яну бурсу ще в 30-х роках XVII століття. У той час територія Братського 
Богоявленського монастиря в Києві була щільно забудована. Тому в 1760 г. для 
будівництва нової будівлі бурси був куплений земельну ділянку біля церкви 
Миколи Набережного. Випускник Академії архітектор Іван Григорович-
Барський в 1765 році побудував на цьому місці бурсу, яка вміщала 400 
найбідніших студентів. Простояла вона 10 років і згоріла. Наступний 
митрополит Гавриїл Кременецький надає власні кошти на будівництво кам'яної 
бурси. І в 1778 р за проектом І. Грігоровіча-Барского побудували нову бурсу.  
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Спочатку цей будинок був одноповерховим, побудованим в стилі 
українського бароко, з високою барокової дахом і химерними фронтонами. У 
будинку були виділені приміщення для лікарні. Товсті стіни бурси прорізали 
невеликі квадратні вікна. На початку XIX ст. був надбудований другий поверх, 
збиті все барокові прикраси і для прикраси в стилі класицизму влаштований 
чотириколонний портик. Всіма цими перебудовами розпоряджався архітектор 
А. Меленський.  

Протягом свого існування Велика академічна бурса не могла вмістити в 
себе всіх бажаючих. Тому частину з них селили в так званій Малій бурсі – 
приміщеннях парафіяльних церков Подола.  

Під час Вітчизняної війни 1812р. будівля бурси реквізувала військова 
влада. Потім російським урядом було закрито Київську академію і тим 
покладено край існуванню старої бурси.  

У 1819-1832 роках в її стінах містилася Духовна семінарія, потім - Києво- 
Подільське духовне повітове вчилище. Потім вчилище переїхало на вулицю 
Костянтинівську і будівля бурси стали здавати в оренду [7]. В теперішній час 
Києво-Могилянська академія розквітла в умовах незалежності України, освіта 
та наука якої стала відкритою для вільного спілкування із науковцями та 
студентською молоддю з інших країн, що ґрунтується на традиціях минулого та 
актуальністю прогресивного сучасного. 

Особливої уваги в контексті цієї статті заслуговує досвід утворення 
студентських містечок радянської доби.  

У 20-х роках 20-го сторіччя гуртожитки-комуни створювалися як при 
різних підприємствах і навчальних закладах, так і стихійно – самими молодими 
людьми. Найчастіше вони розміщувалися в квартирах старих дохідних 
будинків, в старих казармах, заводських приміщеннях. Боротьба за поліпшення 
побуту молоді привела до будівництва спеціальних гуртожитків і цілих 
містечок. У 1931р. у Харкові було відкрито гуртожиток ХПІ "Гігант" - перший 
прогресивний приклад сучасного гуртожитку з усією побутовою 
інфраструктурою, в єдиному авангардному стилі конструктивізм. Цікаво, що 
історична складова містобудівної системи наукових, культурно- 
просвітницьких центрів Харкова зосереджена досить компактно, і студентські 
гуртожитки декількох вузів (університету Каразіна, інженерно-будівельного 
інституту, політехнічного інституту, сільськогосподарського інституту тощо) 
розміщено поруч і утворюють разом студентське містечко. Це сприяло не 
тільки раціональної організації, функції культурно-побутового проживання, але 
й утворювало благодатне середовище для інтелектуального досконалого 
збагачення мешканців цього містечка.  
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Сучасні університетські містечка в світі відрізняються великою 
різноманітністю землевпорядних та містобудівних підходів. Університетські 
комплекси бувають декількох типів, що історично склалися в різних регіонах та 
країнах. Прийнято виділяти три основних типи кампусів:  

1. Міські комплекси розподіленого типу  
2. Міські локальні комплекси інтегрованого або «кампусного» типу  
3. Заміські (або приміські) кампуси.  
З трьох типів університетських містечок найбільш ефективними і 

перспективними є заміські (або приміські) кампуси. Вони, як правило, 
компактні, елементи структури добре пов'язані між собою. Їх стратегія є 
найбільш ефективною та сучасною, і навіть найстарші університети змушені 
розширюватися за рахунок нових кампусів за межами міської смуги. Такі 
комплекси допомагають досягати високої ефективності та безперервності 
науково-освітнього процесу. Основними рисами таких кампусів є чітка 
відокремлена територія, яка добре охороняється та є соціально безпечною; 
розподілення простору на публічну (вхідну) та приватну зону відпочинку; 
пішохідна доступність об'єктів навчального, соціального і житлового профілів; 
розвинена транспортна інфраструктура, у тому числі для зв'язку з центром 
міста; низька щільність освоєння і високу якість ландшафтного середовища. 
Прикладами такої організації кампусу є Каліфорнійський університет в Берклі, 
Прінстонський університет в Прінстоні, університети мегакампусу в Гуанчжоу. 

Сучасні зміни в галузі економіки та містобудування не можуть не 
торкнутися студентських містечок. Скорочення площі забудови за рахунок 
щільності забудови і розвиток її по вертикалі спостерігається як тенденція вже 
сьогодні.  
Існуючі гуртожитки розміщені у відносній близькості від навчальних закладів, 
мають 5-9 поверхові корпуси. Як правило, вони мають у своїй структурі 
спортивні майданчики, якусь систему комунального обслуговування, і на 
сьогоднішній день вимагають удосконалення.  

Взагалі, забудови 60-70-х років - так звані будівлі середньої поверховості - 
вже знаходяться під пильною увагою архітекторів і, відповідно, міської влади. 
Розвиток по вертикалі і збільшення ширини корпусів і конфігурації в плані (в 
міру того, як це дозволяє ділянку забудови) приносять нові можливості 
функціонального і архітектурного рішень. Це формує нову естетичну і 
психоемоційну середу, що важливо в загальному містобудівній контексті і 
безпосередньо в середовищі проживання студентської молоді. 
Удосконалюються умови проживання, починаючи від блок-модуля 
проживання, відхід від коридорних транзитів, насичення спеціальними 
навчальними приміщеннями, які дозволяють створити комфортні умови 
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занурення в середу безперервного навчання (від вузівських аудиторій до 
спеціальних класів, макетних майстерень, лекторіїв, конференц-залів і т. п.). 
 

 
 

Рис. 2 – схема генерального плану університетського містечка УКУ, м. Львів 
 
У міру того, як забудови розвиваються по вертикалі, благоустрій і, 

зокрема, озеленення на ділянці розміщення, стають все більш віддаленими від 
мешканців верхніх поверхів, тому формування озеленених і облаштованих 
відкритих майданчиків на різних поверхах стають важливою складовою і 
збагачує пластику рішення.  

Отже, історіографічний контекст вивчення питання формування і розвитку 
студентських містечок дає багату науково-практичну спадщину, що дозволяє 
використовувати її в сучасності і прогнозувати подальший розвиток.  

Формування студентських містечок з урахуванням особливості 
містобудівного середовища надає можливості рішення раціонального і 
естетичного виразного комплексу і пожвавлення інтелектуального 
взаємовпливу соціума, що співіснує на суміжних територіях. Прикладом 
можуть бути так звані палаци студентів як культурний осередок не тільки для 
студентів.  

Висновки: Таким чином, студентські містечка слід розглядати як 
архітектурний комплекс з функцією проживання, навчання, культурного 
розвитку, що надає прогресивну якість розвитку людини, науки, мистецтва. А 
надбання історії розвитку упорядковує, систематизує, направляє розвиток 
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студентських містечок, дає багату палітру творчих прийомів у вирішенні 
завдань сьогодення. 

Громадський простір розкриває новітні можливості розповсюдження ідей, 
культури та технологій. Формування студентських містечок як системи 
безперервного інтелектуального і культурного розвитку студентської молоді в 
умовах сучасного комфорту проживання. Впровадження та відповідне 
облаштування громадського простору розкривається в структурі кампуса та 
інтегрує в культурний осередок широкі верства спільноти, що сприяє 
підвищенню загальнокультурного рівня та заохочує до всебічного сучасного 
розвитку освіти. 
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Аннотация 

Житкова Наталья Юрьевна доцент кафедры дизайна архитектурной 
среды, Киевский национальный университет строительства и архитектуры. 

Машковская Элина Олеговна магистр архитектуры, Киевский 
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Коршунов Дмитрий Владимирович историк, завотдела научно-
технической информации ТОВ Порталгруп. 

Формирование кампуса как студенческого городка 
В статье освещаются характерные черты и основная причинно-

следственная связь университетских городков с городской средой и в 
частности, их сугубо функциональная наполненность наукой, образованием, 
проживанием, оздоровлением, отдыхом, которая осуществляется в 
архитектурно-пространственной среде. В статье рассмотрен исторический 
контекст и основные этапы развития студенческих городков с целью изучения 
закономерностей формирования кампуса в соответствии с социокультурным 
развитием общества. Рассмотрены зарубежный и отечественный опыт. Коротко 
определены современные тенденции развития студенческих городков. 

Ключевые слова: общежитие; кампус; архитектурная среда; университет; 
социокультурное развитие; культура; экономика; религия; латинский квартал; 
общежития-коммуны; общественное пространство. 
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Formation of the campus as a student settlement 
The article highlights the characteristic features and the main cause-and-effect 

relationship of university campuses with the urban environment and, in particular, 
their purely functional content with science, education, living, recreation, which is 
carried out in an architectural-spatial environment. The article examines the historical 
context and the main stages of the development of student campuses in order to study 
the patterns of campus formation in accordance with the socio-cultural development 
of society. Foreign and domestic experience are considered. Current trends in the 
development of student campuses are briefly identified. 

 Formulation of the problem. The latest level of civilization in the development 
of society determines the need for close attention to the development of science, 
modern educational technologies. A society that imitates the transition of industrial 
development is in the post-industrial period and makes the transition to the 
information society, needs the latest organization of education and, accordingly, the 
formation of the latest architectural and planning structures of university complexes. 
Modern technology parks, which are the newest multifunctional architectural and 
planning formations, began the development of this system of student campuses, 
aimed at overcoming the socio-economic  crisis of the postwar period of the 50s and 
launched the latest system of urban planning, where education, science, housing, 
commercial and technological activities are located in a compact settlement, which 
fully contributes to the goal of intensifying science and economics. Modern 
university complexes also have their own civilizational mission of progress, which 
requires the implementation of the task of continuing education within the 
purposefully formed urban and architectural spatial planning structures of campuses. 
Comfortable living, conditions of continuing education, places of public space, 
conditions for maintaining a healthy physical shape, cultural development - a 
necessary basis for the implementation of the program of continuing development 
and education. 

Key words: hostel; campus; architectural environment; university; socio-cultural 
development; culture, economics; religion; Latin Quarter; dormitories-communes; 
public space. 
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
УНІВЕРСАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЗАКЛАДУ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ 
 

Анотація: у статті розглядаються підходи до формування сучасного освітнього 
середовища, основні підходи до організації навчального процесу та їх вплив на 
формування навчального простору. Розглянуто зв’язок ергономічних параметрів 
дітей різних вікових категорій та параметри меблів, що відповідають їм. 
Змодельоване універсальне навчальне приміщення для різних вікових категорій 
користувачів із можливістю його використання для індивідуальних, групових форм 
роботи з дітьми. 

Ключові слова: універсальне навчальне приміщення; заклад позашкільної 
освіти; вікова категорія; освітнє середовище; ростова група. 

 
Постановка проблеми. Сучасні заклади позашкільної освіти функціонують, 

спираючись на освітню тенденцію «набуття учнями компетентностей», тобто 
вміння застосовувати набуті знання на практиці в життєвих ситуаціях [6]. Іншою 
всесвітньою тенденцією є індивідуалізація освіти, особистісний підхід, тобто 
намагання забезпечити кожну особистість гідними та комфортними умовами для 
здобуття освіти. Оскільки переваги вікових категорій дітей, їх ергономічні 
показники значною мірою різняться, освітній процес зазвичай реалізується в групах 
дітей одного віку або однієї вікової категорії (дошкільнята, молодшого, середнього, 
старшого шкільного віку). Через специфічні ергономічні потреби виникає 
необхідність у обладнанні різних навчальних кабінетів для різних вікових категорій 
дітей. Проте певні види позашкільної діяльності можуть одночасно реалізовуватися 
для декількох вікових категорій дітей. В такому випадку традиційне середовище 
буде незручним або для малечі, або для старших дітей. Одним із варіантів 
вирішення даної проблеми є формування «середовища, що зростає разом із 
користувачем», має можливість швидко прилаштовуватися під конкретні 
ергономічні параметри дитини, уможливлює різні сценарії роботи у навчальному 
осередку.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Hod Y., Charles E., Bielaczyc K., 
Kapur M., Acosta A., Ben-Zvi D., Eberle J. розглядали у своїх роботах підходи до 
формування сучасного освітнього простору, зокрема сучасні методи освітньої 
діяльності, що реалізовуються у подібних просторах, досліджували принципові 
моменти щодо стадії розробки проектної документації: обов’язковою є участь 
спеціаліста, який детально знає технологічний процес, що відбуватиметься у 
приміщенні. Відповідно до досліджень Hod Y., навчальні простори умовно 
поділяються на змістовно-специфічні та універсальні. Змістовно-специфічні 
потребують спеціального обладнання для вивчення конкретного предмету, до них 
належать, наприклад, кабінет для вивчення сейсмології, біології, хімії. Універсальні 
навчальні простори можуть слугувати місцем для проведення різноманітних видів 
діяльності з різних напрямів позашкільної роботи [2]. Дослідником James Wormald 
було виокремлено варіанти облаштування навчально-робочих просторів для 
індивідуальної роботи, групової (у групах із різною кількістю учасників) та для 
роботи з дому [4].  

В умовах пандемії все більшу увагу привертає доцільність організації 
навчального та робочого процесу у гібридній формі, що поєднує відвідування 
закладу та роботу із дому. Дане питання досліджувалося Карнауховою О. [15].  

Планувальні моделі універсального навчального простору були розроблені 
Кравченко І. Л. Дослідницею були розроблені, зокрема, варіанти облаштування 
навчальних приміщень для дорослого населення, для старшого шкільного віку (з 
врахуванням потреб інклюзивного навчання), проте питанню облаштування 
навчальних приміщень для позашкільних занять дітей молодшого шкільного віку 
багато уваги не приділялося [16]. 

Актуальність дослідження. Сучасні освітні простори формуються на 
підходах щодо організації комфортного середовища для навчання для кожного 
учня, їх основою є індивідуальний підхід. Важливим є дослідження можливостей 
формування освітнього простору із даних позицій, що забезпечить комфорт для 
кожного учня окремо (за рахунок використання універсального для різних ростових 
груп меблів, за рахунок умовного поділу простору на зони масового, групового та 
індивідуального навчання). 

Мета статті. Визначити особливості формування «середовища, що зростає 
разом із користувачем» та порівняти подібне рішення із традиційним. 

Основна частина. В сучасному світі потреба у освітніх осередках зростає, 
популярними рішеннями простору закладів позашкільної освіти (ЗПО) є 
влаштування універсальних навчальних просторів замість змістовно-специфічних. 
Універсальний навчальний простір закладу позашкільної освіти має свої специфічні 
риси, зокрема, він є універсальним тільки для однієї вікової категорії користувачів. 
Ергономічні параметри дітей молодшого шкільного віку, дошкільнят, дітей 
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середнього та старшого віку значно різняться. Наприклад, у навчальних осередках 
формальної освіти в окрему непрохідну секцію будівлі виділяються приміщення 
для 1-4 класів, де обладнання навчальних кабінетів, приміщення допоміжних 
приміщень мають специфічні ергономічні параметри. Решта навчальних приміщень 
закладу середньої формальної освіти проектується за єдиними ергономічними 
параметрами для учнів 5-12 класів.  

Можливість трансформації простору під різні сценарії діяльності забезпечує 
максимально ефективне його використання. Трансформації можливі за рахунок, 
наприклад, застосування рухомих перегородок, мобільних меблів та обладнання, а 
також технічних пристроїв.  

Важливим є створення у навчальному просторі зон для індивідуальної, 
групової та масової роботи, осередків для самостійних занять та для занять під 
керівництвом вчителя чи інструктора. Різноманітні рішення внутрішнього 
простору середовища уможливлюють та роблять більш комфортними процеси 
навчання у групах, комунікації між групами, можливість роботи у великих 
об’єднаннях, що сприяє активній соціалізації дітей. 

Дослідники відзначають, що ефективно модернізувати освітній простір 
можна, виходячи із позицій, що він має втілювати нові педагогічні методи 
навчання, новітні педагогічні принципи мають бути відображені у фізичному 
освітньому середовищі [2,1]. 

Сучасними підходами до організації навчання є: 
 «перевернуті класні кімнати» (англ. flipped classrooms), в яких 

визначальним є характер взаємозв’язків між викладачем та аудиторією дітей. Якщо 
традиційний варіант передбачає заняття на кшталт лекцій, то «перевернуті класні 
кімнати» працюють за принципами співпраці та постійного діалогу між викладачем 
та учнями; 

 Облаштування «робочих просторів» (англ. makerspaces) у яких люди 
можуть створювати певний продукт – матеріальний або цифровий. Основними 
принципами є навчання через діяльність, підтримка командної роботи [2]; 

 Створення «класів активного навчання», що стимулює необхідність 
взаємодії учнів у невеликих групах, стимулює зв’язок між групами учнів для 
обміну досвідом. При облаштуванні простору для роботи дітей у групах 
проектувальники мають особливу увагу звертати на параметри звукоізоляції, дані 
зони повинні мати високий рівень захищеності від шуму [3]; 

 Організація навчальних місць індивідуального, групового та масового 
типів, надання можливості користувачам обирати тип власного робочого місця, 
вільно змінювати його, відсутність прив’язки конкретного користувача до 
конкретного місця в навчальному просторі. 
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Дослідником Wormald J. було запропоновано такі типи індивідуальних та 
групових просторів:  

 індивідуальне робоче місце із столом, що є ізольованим від решти 
простору;  

 індивідуальне робоче місце без стола, що використовується як одне із 
комфортних місць для роботи (користувачі не мають прив’язки до конкретного 
робочого місця та можуть вільно обирати комфортний для себе тип); 

 групове робоче місце для роботи у невеликій команді (до 4 осіб), що є 
відмежованим від решти простору за допомогою захисних екранів-перегородок 
та меблів; 

 групове місце для командної роботи, що передбачає облаштування зони 
неформальних зустрічей та спілкування між різними навчальними групами, 
групами різних профілів тощо. (Наприклад, облаштування подібної зони 
групами меблів: диванів, крісел та столів для колективної перерви між 
заняттями, облаштування екранами чи медіа-дошками зони для спонтанної 
презентації ідей, що виникають в процесі спілкування); 

 масове робоче місце може бути представлене у вигляді доданих до зони 
групового робочого місця для роботи у невеликій команді тимчасових місць 
для сидіння: табуретів чи лавок. Короткотривала організація місця для масової 
зустрічі реалізовується за рахунок використання мобільних елементів 
обладнання та меблів, що робить простір більш гнучким; 

 домашній робочій простір дає змогу особам, що не мають змоги бути 
присутніми у спільному навчальному, робочому просторі, брати участь у 
процесі. Домашній робочий простір забезпечує працівникам тихі, комфортні 
зони, проте творчість та співпраця від цього потерпають [4]. 

Популярною тенденцією у сучасному світі є комбінування часу роботи із 
дому та часу роботи у закладі. В умовах пандемії особливо актуальним є 
створення гнучкого освітнього простору, що є більш фінансово вигідним, ніж 
фіксовані робочі місця. Відповідно до проведеного Дослідницьким інститутом 
Gensler досліду щодо вивчення факторів, які сприяють ефективній роботі, 
виявилося, що 52% опитаних бажали б працювати за гібридною системою 
(тобто комбінувати роботу в офісі/закладі та роботу вдома), на віддалену 
роботу повністю готові перейти 19% опитаних. Вже функціонуючі гібридні 
форми робочого дня демонструють позитивні переваги в творчому підході до 
роботи, в рішеннях проблем і взаємовідносин в команді [15]. Під час 
проектування нового освітнього простору необхідно залучати до команди 
проектувальників спеціалістів у технологічних процесах, що будуть 
відбуватися у просторі. Це дасть змогу розробити оптимальні функціонально-
планувальні рішення, уникнути нестачі характеристик інженерних мереж. 
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Дослідник Hod Y. також наголошує, що у будь-якому освітньому просторі 
визначальними є соціальні відносини, що в ньому відбуваються, а не 
матеріальне обладнання [2]. 

Наповнюваність груп у закладах позашкільної освіти визначається 
відповідно до вікової категорії користувачів, типу занять (профілю діяльності 
закладу), наявності чи відсутності у навчальній групі осіб з обмеженими 
можливостями. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 433, середня 
наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших 
творчих об'єднань (далі - гуртків, груп та інших творчих об'єднань) у 
позашкільному навчальному закладі становить, як правило, 10 - 15 вихованців, 
учнів і слухачів. Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих 
об'єднань установлюється директором позашкільного навчального закладу 
залежно  від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації 
навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, 
учнів і слухачів і становить не більш як 25 вихованців, учнів і слухачів [18]. 

Відповідно до наказу МОН України, «Мінімальна наповнюваність груп 
при проведенні факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх 
навчальних закладах міської  місцевості становить 8 чоловік, сільської 
місцевості – 4 чоловіки» [17]. Відповідно до ДБН «Заклади освіти», у випадку 
комплектації навчальної групи інклюзивного типу, загальна кількість дітей має 
становити не більше 20 осіб. (до 3 осіб з обмеженими можливостями на групу) 
[7]. Для подальшого розрахунку будемо використовувати показник 
наповнюваності навчальної групи 15 осіб, як оптимальний. Для того, щоб 
уможливити різноманітні сценарії дії у навчальному приміщенні, зокрема, 
фронтальну, індивідуальну та групову форми роботи, для моделювання 
універсальних навчальних приміщень будемо використовувати показник 
мінімальної норми площі 3 м2/ дитину [7]. Відповідно, площа навчального 
приміщення для 15 дітей має становими мінімум 3*15=45 м2. 

Ергономічні параметри. Середній зріст дітей 10-11 років (5-класників) 
становить 139,35 – 148,55 см, дітей 14 років – 155,8 – 165,65 см, для 17 років –
165,1 -175,4 см. Такими є узагальнені показники для даних вікових категорій 
дітей, середні для хлопчиків та дівчат [5]. Отже, відмінності у середніх 
показниках зросту для дітей початкових класів середньої школи та учнів 
старшої школи є досить помітними, проте створення спеціалізованих 
навчальних кабінетів для кожної вікової категорії ініціює необхідність 
додаткових затрат площ та відповідно економічних видатків на їх підтримку в 
процесі експлуатації. Відповідно, діти-користувачі обладнання у навчальних 
осередках продовжують користуватися доступними, проте не надто зручними 
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для своїх ергономічних параметрів меблями та обладнанням. У випадку, коли 
необхідним є організувати приміщення для спеціалізованих занять або 
універсальне навчальне приміщення для різних вікових категорій користувачів, 
можливими є два варіанти: 

1. Організація навчального простору для кожної вікової групи відповідно до 
ергономічних параметрів користувачів; 

2. Організація єдиного простору, що має змогу прилаштовуватися під 
діяльність будь-якої вікової категорії (а також робить зручнішим користування 
обладнанням, оскільки середні показники величини зросту для кожної вікової 
категорії можуть мати значну різницю із мінімальним та максимальним 
реальним значенням). Діяльність сучасних освітніх осередків не обов’язково 
передбачає створення навчальних груп із однолітків, діти різних вікових 
категорій можуть навчатися в одній групі, що також стимулює розвиток 
середовищ «що зростають разом із користувачем». 

Оскільки метою даної роботи було в тому числі і визначення економічної 
доцільності обладнання «середовища, що зростає разом із користувачем», було 
змодельовані дві ситуації та наведено орієнтовні затрати на закупівлю 
необхідного обладнання, а також на утримання приміщень, визначено переваги 
та недоліки обидвох варіантів. Відповідно до першого варіанту змодельовані 
два навчальні приміщення: 1- для дітей молодшого шкільного віку, 2- для дітей 
старшого шкільного віку. Відповідно до другого варіанту, змодельоване одне 
навчальне приміщення, що має змогу обслуговувати декілька вікових категорій 
користувачів, за рахунок обладнання, що може швидко змінювати висоту 
відповідно до потреб дітей. 

Обладнання навчальних просторів має бути відповідним ергономічним 
параметрам дитини. Для визначення відповідності меблів певному зросту 
дитини використовується поняття «ростова група» або «група зросту», 
«ростовий ряд». Виділяються параметри меблів для 6 груп (табл.1 ) [19]: 

Таблиця 1. Основні параметри меблів для 1-6 груп зросту 
Група зросту, мм Тип меблів Висота площини над рівнем підлоги, мм 

1.1000-1150 Столи 
Стільці 

460 
260 

2.1150-1300 Столи 
Стільці 

520 
300 

3.1300-1450 Столи 
Стільці 

580 
340 

4.1450-1600 Столи 
Стільці 

640 
380 

5.1600-1750 Столи 
Стільці 

700 
420 

6.більше 1750 Столи 
Стільці 

760 
460 
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Як відзначається у джерелі, через реформи в освітній галузі змінився вік, у 
якому діти йдуть до школи (6 років замість 7-8), відповідно шкільні меблі 
мають бути розраховані на порівняно менші показники зросту дітей-
першокласників [19]. 

Можливі варіанти планування змістовно-специфічного навчального 
простору та універсального навчального простору представлені на рисунку 1.  

 

 

Рисунок 1. Варіанти вирішення планування навчального приміщення із швидко регульованим 
обладнанням (А-В), із обладнанням без можливості швидкого регулювання (Г-Д). Умовні 

позначення: навчальне приміщення 64 м2 а) групове навчання; б) фронтальна форма навчання; 
в) навчальне приміщення 60 м2, індивідуальна форма навчання, зона групової роботи або 

інструктажу; навчальне приміщення 45,14 м2 г) відокремлена зона для індивідуальної роботи 
(або роботи із інструктором); д) комбінація індивідуальної та групової форм роботи. 
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Існує великий вибір обладнання для навчання дітей, в даній роботі нас 
цікавлять стільці та столи із регулюванням по висоті та без нього. В якості 
порівняно недорогих варіантів облаштування навчального приміщення для 
дітей пропонуються меблі для 3, 4, 5 та 4, 5, 6 ростових груп, що мають 
можливість регулювання по висоті, проте процес регулювання не є швидким і 
навряд чи можливе самостійне регулювання обладнання дитиною, проте 
подібні меблі дозволяють подовжити час користування ними дитиною.  

Більш дорогим сучасним варіантом облаштування навчального чи 
робочого простору є використання швидко регульованих по висоті меблів (їх 
ціна також варіюється з різницею у приблизно 4 рази). Столи мають варіанти 
механічного швидкого регулювання по висоті або електричного. Для даної 
роботи та порівняльного аналізу були обрані столи із механічним 
регулюванням по висоті задля уможливлення різноманітних комбінацій 
використання меблів без прив’язки до джерел електромережі Mealux woodville, 
робоча поверхня яких регулюються по висоті від 530 до 1030 мм (див. табл. 2, 
варіант 2).  

Вартість утримання приміщення визначається у кожному конкретному 
випадку індивідуально. Із введенням в дію з 10.06.2018 Закону України від 
09.11.2017 №2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги" визначено послугу з 
управління багатоквартирним будинком, яка визначається за згодою сторін і не 
підлягає державному регулюванню [14]. Для розрахунку вартості утримання 
1 м2 нежитлового приміщення буде використовуватися показник вартості 
13,2 грн., який використовується у багатоповерхових житлових комплексах 
Києва. 

 
Таблиця 2. Порівняння варіантів облаштування навчальних осередків із традиційним обладнанням 

та універсального навчального середовища для різних вікових категорій користувачів 

Показники Варіант 1 (див. 
рис.1 Г-Д) 

Варіант 2 (див. 
рис. 1. А-Б) 

1 2 3 
Площа приміщення, м2 2х45,14 64 
Кількість учнів одночасно, осіб 2х15=30 15 
Вартість обладнання (тільки відмінні об’єкти), грн./шт. 
-навчальні столи без / з швидким регулюванням по 
висоті 
Для дітей молодшого шкільного віку (1-4 класи) 
Для дітей середнього та старшого шкільного віку 
(5-12 класи) 

Без шв. регул. 
1240 [9] 
 
930 [11] 

Із шв. регул. 
 
16 900 [12] 
 

-стільці без / з швидким регулюванням по висоті 
 
Для дітей молодшого шкільного віку (1-4 класи) 
Для дітей середнього та старшого шкільного віку 
(5-12 класи) 

Без шв. регул. 
 
660 [8] 
 
680 [10] 

Із шв. регул. 
 
3450 [13] 
 
 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

341 

Продовження таблиці 2 
1 2 3 

Загальна вартість столів, грн. 
Загальна вартість стільців, грн. 
Всього 

32 550 
11 190 
43 740 

253 500 
53 100 
306 600 

Витрати на утримання навчального приміщення, 
грн.*/місяць 

2х13,2* 
45,14*= 
=1191,70 

 
13,2*64= 
=844,8 

Всього, грн. 44 931,7 307 444,8 
 

*За умови проектування 2 навчальних приміщень для різних вікових 
категорій користувачів витрати на утримання закладу в цілому збільшаться, 
оскільки виникне необхідність у влаштуванні додаткових допоміжних зон та їх 
утриманні (розрахункові площі гардеробних 0,2 м2/людину, вестибюля - 
0,25 м2/людину, площа комор - 0,2 м2/людину, кількість санітарних вузлів та їх 
площа (для першокласників - 0,65 м2/людину, для учнів 2-12 класів - 
0,25 м2/людину) розраховуються згідно ДБН «Заклади освіти» у відповідності 
до кількості користувачів) [7] Проте в даному розрахунку враховується 
виключно площа навчального приміщення. 

Перевагами першого варіанту є можливість одночасного обслуговування 
більшої кількості дітей. У випадку, якщо цільовою аудиторією ЗПО є діти чітко 
визначеної вікової категорії, можливо одночасно забезпечити якісний 
навчальний процес для більшої порівняно з варіантом 2 кількості користувачів. 
Недоліками першого варіанту є потреба у збільшеній площі, порівняно із 
варіантом 2, що ініціює більші затрати на підтримку приміщень протягом 
експлуатації.  

Перевагами другого варіанту є можливість мінімізації площі навчального 
осередку та максимізації цільової аудиторії користувачів. Обладнання, якого 
потребує даний тип навчального простору, є більш дорогим у порівнянні із 
обладнанням, якого потребує варіант 1. Робочі столи із регулюванням по висоті 
від 530 мм до 1030 мм, які використовуються у моделюванні варіанту 2, 
забезпечують можливість роботи із положення стоячи, можливість 
використання у якості лабораторних столів, отже, ширший діапазон форм 
занять. Недоліками другого варіанту є висока ціна обладнання (у 7 разів більша 
за варіант 1). 

Якщо враховувати виключно витрати на утримання площ навчальних 
приміщень, то варіант 1 і варіант 2 стануть рівними через декілька десятирічь. 
Для об’єктивної оцінки, окрім вартості обладнання та площ навчальних 
приміщень, слід враховувати інтенсивність використання приміщень, прибутки 
закладу на місяць, площу закладу в цілому, витрати на амортизацію тощо, що 
може стати темою подальших досліджень фахівців економічної галузі. 
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Отже, обидва варіанти влаштування навчального простору заслуговують 
на увагу, проте в кожному конкретному випадку слід оцінити економічну 
ефективність обраного рішення та обрати оптимальний варіант. Якщо у ЗПО 
немає можливості орендувати велику площу, проте передбачається вкрай 
інтенсивне використання приміщення різновіковими категоріями, слід звернути 
увагу на варіант 2. Якщо ЗПО має велику кількість площі, що потребує 
актуалізації до умов сучасного освітнього контексту, його цільовою аудиторією 
є достатня кількість дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку, 
слід звернути увагу на варіант 1. 

Висновки. Відповідно до тенденцій у освітній галузі змінюються вимоги 
до освітніх середовищ. Через компетентнісний та особистісний підходи, що 
стали популярними, увага проектувальників має бути зосереджена на 
можливості формування максимально різноманітного освітнього середовища, 
що містить чарунки різних масштабів: для індивідуальної роботи, для 
індивідуальної роботи із консультуванням чи допомогою фахівця, для парної 
роботи, роботи у невеликих групах (до 4 осіб), у звичайних групах (до 15-20 
осіб) та масової роботи, горизонтальної та вертикальної комунікації (між 
учнями одного віку, різного віку; між учнями та викладачами; між учнями 
одного профілю навчання та різних профілів). Середовище закладу 
позашкільної освіти має бути обладнане відповідно до ергономічних показників 
вікових категорій користувачів. Існують варіанти облаштування окремих 
навчальних приміщень для кожної вікової категорії користувачів та варіант 
облаштування середовища із універсальним обладнанням, що має змогу 
швидко прилаштовуватися під ергономічні параметри дітей. Особливості 
універсального навчального приміщення полягають у використанні 
специфічного обладнання (порівняно із варіантом 1 збільшених за габаритами 
та вартістю навчальних столів та крісел, що дозволяють швидко прилаштувати 
робоче місце учня під його ергономічні параметри), що в результаті ускладнює 
та дещо обмежує варіативність комбінацій із елементів меблів у фіксованій 
площі приміщення (природне освітлення проникає максимум на 6 метрів 
всередину приміщення), збільшує площу приміщення. Ефективність кожного із 
варіантів має бути оцінена фахівцем-економістом із врахуванням інтенсивності 
використання приміщень, площ закладу, його пропускної спроможності, 
прогнозованих прибутків та витрат закладу. 

 
Список джерел 

1. Eberle J. Future Learning Spaces for Learning Communities: Perspectives 
from the Learning Sciences. British Journal of Educational Technology, 2019. Vol. 
50, No. 1. (July) pp. 2071–2074. DOI: 10.1111/bjet.12865. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

343 

2. Hod, Y. Future Learning Spaces in Schools: Concepts and Designs from the 
Learning Sciences. Journal of Formative Design in Learning, 2017. 1: 99–109. 
doi:10.1007/s41686-017-0008-y. 

3. Hod, Y., Charles, E., Bielaczyc, K., Kapur, M., Acosta, A., Ben-Zvi, D., … 
Zhang, J. . Future learning spaces for learning communities: New directions and 
conceptual frameworks. In C. K. Looi, J. L. Polman, U. Cress, & P. Reimann (Eds.), 
Transforming learning, empowering learners: The international conference of the 
learning sciences (ICLS), 2016. Vol. 2, pp. 1063–1070. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/304990089. 

4. Wormald J. Plug and Play: 7 Flexible Workspaces in the Modern Office. 28 
Sep 2021. ArchDaily. Accessed 13 Oct 2021. URL: 
https://www.archdaily.com/969189/plug-and-play-7-flexible-workspaces-in-the-
modern-office.  ISSN 0719-8884. 

5. Абетка здоров’я. Інформаційний портал про здоров’я. Вага і зростання 
вашої дитини по роках: таблиці співвідношення параметрів і норми ВООЗ від 0 
до 18 років. 19.03.2018 https://www.a-betka.in.ua/2018/03/vaga-zrostannya-
vashoyi-dytyny.html#__11_18. 

6. Биковська О. В. Теоретико-методологічні основи позашкільної освіти в 
Україні: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / О.В. Биковська ; Нац. пед. ун-т 
ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 44 с. — укp. 

7. Будинки і споруди. Заклади освіти. Державні будівельні норми України. 
ДБН В.2.2-3:2018.  Видання офіційне.  Київ, Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2018, 
63 с. 

8. Компания "Мебель ГОСТ". Електронне джерело. Режим доступу: 
https://mebelgost.com/ Дата звернення: 14.10.2021. 

9. Компания "Мебель ГОСТ". Електронне джерело. Режим доступу: 
https://mebelgost.com/p1440932569-stil-uchnivskij-nush.html Дата звернення: 
14.10.2021. 

10. Компания "Мебель ГОСТ". Електронне джерело. Режим доступу: 
https://mebelgost.com/p14862344-stul-shkolnyj-reguliruemyj.html Дата звернення: 
14.10.2021. 

11. Компания "Мебель ГОСТ". Електронне джерело. Режим доступу: 
https://mebelgost.com/p660912034-parta-odnomestnaya-stol.html Дата звернення: 
14.10.2021. 

12. Интернет-магазин детской мебели в Украине: Киев, Харьков, Днепр, 
Одесса. Електронне джерело. Режим доступу: 
https://richbe.com.ua/p1267242408-mealux-woodville-multicolor.html Дата 
звернення: 14.10.2021. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 
344 

13. Інтернет-магазин Rozetka. Електронне джерело. Режим доступу: 
https://rozetka.com.ua/evo_kids_y_407_g/p185570932/ Дата звернення: 
14.10.2021. 

14. База знань контактного центру міста Києва 1551. Електронне джерело. 
Режим доступу: 
https://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=4260902#id-
%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D
1%8F%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%
B2,%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%82%D0%B0%
D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0
%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9-
3.%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%
D0%BA%D0%B8 . 

15. Карнаухова О. Гнучкий офісний простір – майбутнє комерційного офісу. 
Ліга. Новости. 25.02.2021. Електронне джерело. Режим доступу: https://ua-
news.liga.net/all/news/gnuchkiy-ofisniy-prostir-maybutne-komertsiynogo-ofisu (дата 
звернення 17.09.2021). 

16. Кравченко І. Л. Теоретичні основи формування архітектури закладів 
неформальної освіти: ареф. дис. д-ра архітектури : 18.00.01 / І. Л. Кравченко; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2021. - 45 с. : рис. 

17. Наказ МОН України N 128 (N 229/6517) від 20.02.2002 «Про 
затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 
закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп 
загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на 
групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних 
закладах». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02#Text . 

18. Постанова Кабінету Міністрів України №433 від 6 травня 2001 р. «Про 
затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення 
про позашкільний навчальний заклад» URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF#Text . 

19. Размеры и маркировка мебели для школы. Mebelok. Електронне джерело. 
Режим доступу: https://www.mebelok.com/kakoy-dolzhna-byt-mebel-dlya-
pervoklasnika/. 

 
 
 
 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

345 

References 
1. Eberle, J. (2019). Future Learning Spaces for Learning Communities: 

Perspectives from the Learning Sciences. British Journal of Educational Technology. 
Vol. 50, No. 1. (July) pp. 2071–2074. DOI: 10.1111/bjet.12865. 

2. Hod, Y. (2017). Future Learning Spaces in Schools: Concepts and Designs 
from the Learning Sciences. Journal of Formative Design in Learning 1: 99–109. 
doi:10.1007/s41686-017-0008-y. 

3. Hod, Y., Charles, E., Bielaczyc, K., Kapur, M., Acosta, A., Ben-Zvi, D., … 
Zhang, J. (2016). Future learning spaces for learning communities: New directions 
and conceptual frameworks. In C. K. Looi, J. L. Polman, U. Cress, & P. Reimann 
(Eds.), Transforming learning, empowering learners: The international conference of 
the learning sciences (ICLS), Vol. 2, pp. 1063–1070. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/304990089. 

4. Wormald, J. (2021). Plug and Play: 7 Flexible Workspaces in the Modern 
Office. 28 Sep 2021. ArchDaily. Accessed 13 Oct 2021. URL: 
https://www.archdaily.com/969189/plug-and-play-7-flexible-workspaces-in-the-
modern-office> ISSN 0719-8884. 

5. Abetka zdorovʺya. Informatsiynyy portal pro zdorovʺya. Vaha i zrostannya 
vashoyi dytyny po rokakh: tablytsi spivvidnoshennya parametriv i normy VOOZ vid 
0 do 18 rokiv. 19.03.2018. [The alphabet of health. Health information portal. Weight 
and height of your child by age: tables of the ratio of parameters and WHO standards 
from 0 to 18 years. 03/19/2018] URL: https://www.a-betka.in.ua/2018/03/vaga-
zrostannya-vashoyi-dytyny.html#__11_18 (in Urkainian). 

6. Bykovska, O. V. (2008). Theoretical and methodological foundations of out-
of-school education in Ukraine. (Synopsis of Doctoral dissertation, 
M. P. Drahomanov National Pedagogical University, Kyiv, UA) (in Ukrainian). 

7. Ukrarkhbudinform (V.2.2-3:2018). DBN Zaklady osvity. Budynky i sporudy. 
Kyiv: Ukrarkhbudinform. [Ukrarkhbudinform (V.2.2-3:2018). SBR Educational 
institutions. Buildings and structures. Kyiv: Ukrarkhbudinform] (in Ukrainian). 

8. Kompaniya Mebel' GOST [GOST Furniture Company] URL: 
https://mebelgost.com/ Accessed 13 Oct 2021 (in Russian).  

9. Kompaniya Mebel' GOST [GOST Furniture Company] URL: 
https://mebelgost.com/p1440932569-stil-uchnivskij-nush.html Accessed 13 Oct 2021 
(in Russian). 

10. Kompaniya Mebel' GOST [GOST Furniture Company] URL: 
https://mebelgost.com/p14862344-stul-shkolnyj-reguliruemyj.html Accessed 13 Oct 
2021 (in Russian). 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 
346 

11. Kompaniya Mebel' GOST [GOST Furniture Company] URL: 
https://mebelgost.com/p660912034-parta-odnomestnaya-stol.html Accessed 13 Oct 
2021 (in Russian). 

12.  Internet-magazin detskoy mebeli v Ukraine: Kiyev, Khar'kov, Dnepr, Odessa 
[Online store of children's furniture in Ukraine: Kiev, Kharkov, Dnipro, Odessa] 
URL: https://richbe.com.ua/p1267242408-mealux-woodville-multicolor.html 
Accessed 13 Oct 2021 (in Russian).  

13. Internet-magazin ROZETKA [Online store ROZETKA] URL: 
https://rozetka.com.ua/evo_kids_y_407_g/p185570932/ Accessed 13 Oct 2021 (in 
Russian). 

14. Baza znanʹ kontaktnoho tsentru mista Kyyeva 1551 (in Ukrainian) [Knowledge 
base of the contact center of Kyiv 1551] URL: 
https://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=4260902#id-
%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D
1%8F%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%
B2,%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%82%D0%B0%
D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0
%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9-
3.%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%
D0%BA%D0%B8 (in Ukrainian). 

15. Karnaukhova, O. (2021). Hnuchkyy ofisnyy prostir – maybutnye 
komertsiynoho ofisu. Liha. Novosty [Flexible office space - the future of commercial 
office. League. News.] URL: https://ua-news.liga.net/all/news/gnuchkiy-ofisniy-
prostir-maybutne-komertsiynogo-ofisu (Accessed 13 Oct 2021. 17.09.2021) (in 
Ukrainian). 

16. Kravchenko, I. L. (2021). Theoretical bases of formation of architecture of 
establishments of non-formal education. (Synopsis of Doctoral dissertation, Kyiv 
National University of Construction and Architecture, Kyiv, UA) (in Ukrainian). 

17. Nakaz MON Ukrayiny N 128 (N 229/6517) vid 20.02.2002 «Pro 
zatverdzhennya Normatyviv napovnyuvanosti hrup doshkilʹnykh navchalʹnykh 
zakladiv (yasel-sadkiv) kompensuyuchoho typu, klasiv spetsialʹnykh 
zahalʹnoosvitnikh shkil (shkil-internativ), hrup podovzhenoho dnya i vykhovnykh 
hrup zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv usikh typiv ta Poryadku podilu klasiv 
na hrupy pry vyvchenni okremykh predmetiv u zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh 
zakladakh». [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine N 128 (N 
229/6517) of 20.02.2002 "On approval of Standards of occupancy of groups of 
preschool educational institutions (nurseries) of compensatory type, classes of special 
secondary schools (boarding schools), extended day groups and educational groups 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

347 

secondary schools of all types and the Procedure for dividing classes into groups in 
the study of individual subjects in secondary schools]. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02#Text (in Ukrainian). 

18. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny №433 vid 6 travnya 2001 r. «Pro 
zatverdzhennya pereliku typiv pozashkilʹnykh navchalʹnykh zakladiv i Polozhennya 
pro pozashkilʹnyy navchalʹnyy zaklad» [Resolution of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine №433 of May 6, 2001 "On approval of the list of types of out-of-school 
educational institutions and Regulations on out-of-school educational institution"]. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF#Text (in Ukrainian).  

19. Razmery i markirovka mebeli dlya shkoly. Mebelok. [Dimensions and labeling 
of furniture for the school. Mebelok]. URL: https://www.mebelok.com/kakoy-
dolzhna-byt-mebel-dlya-pervoklasnika/ (in Russian). 
 

Аннотация 
Васильченко Дарья Константиновна, ассистент кафедры теории 

архитектуры, Киевский национальный университет строительства и 
архитектуры. 

Подходы к формированию и целесообразность организации 
универсального учебного помещения учреждения внешкольного 

образования для разных возрастных категорий детей 
В статье рассматриваются подходы к формированию современной 

образовательной среды, основные подходы к организации учебного процесса и 
их влияние на формирование учебного пространства. Рассмотрена связь 
эргономических параметров детей разных возрастов и параметры мебели, 
соответствующие им. Смоделировано универсальное учебное помещение для 
разных возрастных категорий пользователей с возможностью его 
использования для индивидуальных, групповых форм работы с детьми. 

Ключевые слова: универсальное учебное помещение; учреждение 
внешкольного образования; возрастная категория; образовательная среда; 
ростовая группа. 
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Approaches to the formation and expediency of organization of universal study 
premises of extracurricular education institution for different age categories of 

children 
The universal educational space of extracurricular educational institution has its 

specific features, in particular, it is universal only for one age category of users. 
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Ergonomic parameters of primary school children, preschoolers, middle-aged and 
older children differ significantly. To determine the conformity of furniture to a 
certain height of the child, the concept of "growth group" or "growth group", "growth 
range" is used. The parameters of furniture for 6 groups are conditionally allocated. 
The ability to transform the space for different scenarios ensures its most efficient 
use. Transformations are possible, for example, through the use of movable 
partitions, mobile furniture and equipment, as well as technical devices. 

It is important to create in the learning space areas for individual, group and 
mass work, centers for independent work and for classes under the teacher or 
instructor guidance. Various internal space solutions of the environment enable and 
make more comfortable the processes of learning in groups, communication between 
groups, the ability to work in large associations, which contributes to the active 
children socialization. 

In accordance with the trends in the educational field, the requirements for 
educational environments are changing. Through competency and personal 
approaches that have become popular, the attention of designers should be focused on 
the possibility of forming the most diverse educational environment containing cells 
of different scales: for individual work, for individual work with counseling or 
assistance, for pair work, work in small groups (up to 4 people), in regular groups (up 
to 15-20 people) and mass work, horizontal and vertical communication (between 
students of the same age and different ages; between students and teachers; between 
students of the same learning profile and different profiles). 

The environment of the extracurricular education institution should be equipped 
in accordance with the ergonomic parameters of the users’ age categories. There are 
options for arranging separate educational facilities for each age category of users 
(option 1) and an option for arranging an environment with universal equipment that 
allows to adapt quickly to the children ergonomic parameters. Features of the 
universal learning room are the use of specific equipment (compared to option 1 
increased in size and cost of desks and chairs that allow to adjust quickly the student's 
workplace to his/her ergonomic parameters), which complicates and somewhat limits 
the variability of furniture elements combinations in fixed room area (natural light 
enters the room up to a maximum of 6 meters), increases the area of the room. The 
effectiveness of each option should be assessed by expert in economic field, taking 
into account the intensity of premises usage, the area of the institution, its capacity, 
projected profits and expenses of the institution. 

Keywords: universal classroom; extracurricular education institution; age 
category; educational environment; growth group. 
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СИНТЕЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ І НАВЧАННЯ 

(КЕЙС УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ЛІКАРНІ В ААХЕНІ) 
 
Анотація: у статті розглянуто та проаналізовано існуючий в світі, але 

новий для України, вид закладів охорони здоров’я – університетську лікарню, 
яка сьогодні являє собою приклад однієї з найбільших та найкращих 
університетських лікарень Німеччини – Медичний Центр Університету Аахен. 
Проаналізовано планувальну та функціональну структуру університетської 
лікарні та особливі проектні підходи, які сприяли її проектуванню і розвитку. 
Метою статті є ілюстрація інноваційного для нашої держави підходу до 
організації медичних закладів і підкреслення важливості їх впровадження у 
вітчизняну систему охорони здоров’я. Методологія дослідження базується на 
систематизації та аналізу даних з різних інформаційних джерел, а також на 
методі соціального опитування (аналіз відгуків). 

Ключові слова: університетська лікарня; заклади охорони здоров’я; 
медичний центр; сучасні технології; міжнародний досвід проектування. 

 
Актуальність дослідження і постановка проблеми. Медицина та 

лікувальні технології за останні десятиріччя розвиваються надзвичайно 
прискореними темпами, але залишається актуальною потреба у пошуку 
інноваційних підходів до діагностики, лікування і дослідженні цілого спектру 
тяжких та нових видів захворювань. З цієї позиції, найкращим прикладом 
поєднання наукової діяльності разом із навчанням нового покоління 
спеціалістів і, як наслідок, формування підґрунтя для надання якісних 
медичних послуг – є університетські лікарні. Це нові можливості як для 
розвитку наукових досліджень та експериментів, так і для лікувальної та 
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навчальної практики. Об’єднання та координація зусиль великої кількості 
науковців та фахівців, швидкий обмін досвідом, участь у міжнародних 
експериментах, практиках та конференціях, а також передове технічне 
обладнання – усе це створює умови для емерджентного розвитку потужної 
медичної галузі у країні. 

Огляд публікацій. Стаття є початком комплексного дослідження 
особливостей проектування університетських лікарень. До наукових 
досліджень, які частково розглядали дану тематику слід віднести наукові праці: 
І. В. Булах 1-4 , К. Шермера та Ф. Меусера 5, 7 , Р. У. Алена 6 , Х. Нікл, 
Х. Никл-Веллера 8 , Б. Карлоса 9, 10 , Р. Спроу 11 , О. М. Кравець, 
А. А. Рябова 12 . 

Мета статті. Проаналізувати особливості архітектурного проектування 
університетських лікарень на прикладі німецької лікарні в Аахені.  

Виклад основного матеріалу. Всесвітньовідома, як одна з найкращих, 
якісних та прогресивних, медицина Німеччини у якості однієї з основних та 
показових своїх «візитівок» може продемонструвати цілу низку 
університетських лікарень (або університетських клінік), які уявляють собою 
комплексні медичні заклади, які являються базою для розміщення та співпраці 
для різноманітних медичних факультетів університетів. Країна також може 
пишатись різноплановістю своїх лікарень, адже кожна з них складається з 
багатьох спеціалізованих відділень, що представляють практично усі напрямки 
і галузі сучасної медицини. Саме тому усі німецькі університетські лікарні 
відносяться до медичних закладів із максимальним забезпеченням за обсягом 
послуг, що пропонуються та надаються. Маючи у розпорядженні 
найпередовіше та інноваційне обладнання, вони одночасно функціонують і як 
повноцінна база для проведення клінічних випробувань, експериментів та 
різноманітних наукових досліджень 13 . 

Університетські лікарні сьогодні якнайкраще уособлюють сукупність 
найбільш інноваційних та передових підходів, а також архітектурних засобів 
організації багатопрофільного лікувального процесу, які успішно 
впроваджуються у світ практичної медицини. Зазвичай університетські лікарні 
спеціалізуються на найважчих захворюваннях та найскладніших лікувальних 
випадках, для вирішення яких необхідно використовувати нестандартний 
міждисциплінарний і комплексний підхід із залученням фахівців різних 
лікувальних профілів. 

Необхідно зазначити, що сьогодні у світовому медичному середовищі 
можливу конкуренцію університетським медичним лікувальним закладам 
можуть складати лише багатопрофільні приватні лікарняні у країнах-лідерах з 
організації охорони здоров’я, які потужно та систематично фінансуються 
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різними асоціаціями, фондами, групами або стратегічною державною 
програмою. Для підтвердження статусу «кращих» подібні лікарні також 
залучають до співпраці відомих і визнаних фахівців світового рівня, тим самим 
надаючи високотехнологічні та ефективні послуги в медичній галузі. Отже 
одним із подібних прикладів, на який в першу чергу слід звернути свою увагу, є 
німецька університетська лікарня, яка функціонує в місті Аахен (рис. 1) 14 . 

 

 
Рис. 1. Загальний вигляд університетської лікарні в м. Аахен, Німеччина 

 
Ця лікарня, яка у своїй структурі налічує багато різнопрофільних 

відділень, була створена за ініціативи медичного факультету Аахенського 
Університету, який був відкритий у 1966 році. Вона була створена на базі 
місцевої міської лікарні та була перекваліфікована на університетський 
госпіталь. Проте, за декілька років існуючого простору ставало замало для 
повноцінної діяльності працівників, тому було прийнято рішення про 
необхідність розширення університетської лікарні. У 1985 році була 
побудована нова будівля лікарні, а згодом було зведено ще ряд її додаткових 
корпусів із новими відділеннями різноманітних лікувальних профілів та 
спеціалізацій 15, 16 . 

Треба відмітити, що місцерозташування університетської лікарні було 
обрано досить вдалим і перспективним – по-перше лікарняний комплекс 
знаходиться поблизу кордонів одразу трьох держав – Німеччини, Бельгії та 
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Нідерландів, у передмісті давнього німецького міста Аахена, звідки лише 
година їзди до Дюссельдорфського аеропорту. Окрім цього, університетська 
лікарня знаходиться в оточенні території великої паркової зони, а також межує 
з науковим містечком (рис. 2) 17 . 

 

 
Рис. 2. Генеральний план університетської лікарні в м. Аахен, Німеччина 

 
Завдяки вдалому географічному положенню та серйозній науково-

дослідній базі, університетська лікарня в Аахені стала основою для формування 
транснаціонального медичного комплексу, робота в якому є престижною для 
фахівців найвищого рівня по всьому світу. Оскільки медичний центр є 
лікувальним закладом при всесвітньовідомому профільному університеті, це 
дає можливість застосовувати результати найновітніших галузевих досліджень 
на практиці та є гарантом високого професіоналізму лікарів практично всіх 
галузей медицини 18 . 

А співпраця лікарів та вчених уможливлює досягнення якомога глибшого 
розуміння механізмів розвитку та причин захворювань та інших проблем, щоб 
знайти найбільш оптимальні та ефективні підходи до їх вирішення. Також 
варто зазначити, що лікарі університетської лікарні Аахена використовують 
мультидисциплінарний підхід до лікування, коли проблемою одного пацієнта 
займаються лікарі з різними спеціалізаціями 19 . 
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На фасади лікарняної будівлі винесено велику кількість вентиляційних 
труб, які здійснюють унікальну систему кондиціонування повітря, завдяки якій 
повністю виключається можливість поширення у будівлі внутрішньо 
лікарняних інфекцій, яка є однією з найпоширеніших проблем при 
проектуванні лікарняних будівель (рис. 3) 20 . Також лікарня має власний 
гелікоптерний майданчик для екстреного прийому пацієнтів при 
найскладніших та термінових госпітальних випадках. 

а б 

Рис. 3. Система вентиляційних труб на фасадах (а) та природне оточення університетської 
лікарні (б). 

 
На сьогоднішній день університетська лікарня Аахену має право 

називатись одним з найбільш сучасних та великих лікарняних комплексів у 
Європі, який приймає на лікування у Німеччині пацієнтів з різних країн. Серед 
персоналу клініки нараховується більше шести тисяч різногалузевих фахівців 
медичної справи, з яких близько 850 наукових співробітників, що надають дуже 
високий рівень медичної допомоги, впроваджуючи у практику останні 
досягнення сучасних технологій в галузі медицини. У складі закладу є 
33 клініки, 25 дослідних інститутів, міждисциплінарних центрів та 
діагностичних лабораторій. 

Щороку пацієнтами університетської лікарні Аахену стають близько 
300 тисяч людей з різних країн, з яких 50 тисяч лікуються стаціонарно і до 
250 тисяч – амбулаторно. Місткість госпіталю досить значна і складає загалом 
1500 стаціонарних місць. І хоча госпіталізація не є приємним процесом, 
досвідчений та висококваліфікований медичний персонал лікарні робить усе 
можливе, аби перебування пацієнта було максимально комфортним та 
приємним. Це відбувається у зручних одномісних або двомісних палатах із 
мальовничим видом із великих вікон, що забезпечують достатнє природне 
освітлення у приміщеннях. Також палати забезпечені усім необхідним для 
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тимчасового перебування хворих – індивідуальний санвузол, бездротовий Wi-
Fi, телефон, телевізор та інше обладнання. Амбулаторні пацієнти, їх родичі та 
інші відвідувачі мають можливість поселитися у спеціальних комфортабельних 
апартаментах або у кімнатах гостьового блоку лікарні. 

З огляду на значні масштаби університетської лікарні Аахена та її 
багаточисельний персонал, клініку можна назвати медичним містечком, адже 
вона має усі можливості, щоб здійснювати якісну діагностику, застосовувати 
сучасні підходи до лікування та реабілітації. 

Також варто окремо зазначити членство Аахенського медичного центру у 
міжнародних асоціаціях, завдяки якому здійснюється обмін досвідом та 
береться участь у міжрегіональних наукових експериментах. Університетська 
лікарня в Аахені включає безліч спеціалізацій: кардіологія, кардіохірургія, 
онкологія, урологія, пластична хірургія та інші напрямки. Одне з 
найголовніших досягнень університетської лікарні Аахен – це застосування 
підходу з мінімально-інвазивним лікуванням, тобто проведення операцій через 
катетер, що дозволяє уникнути небезпечного хірургічного втручання. За 
версією журналу FOCUS, університетська клініка Аахену вже багато років є 
фаворитом по входженню до рейтингів кращих лікарень Німеччини (рис. 4). 

 
Рис. 4. Загальний вид на комплекс університетської лікарні у м. Аахен, Німеччина 
 
Висновки. У статті розглянуто особливості структури університетської 

лікарні Аахен, а саме багатопрофільність лікування, наукові дослідження та 
студентське навчання, які поєднуються в одному закладі. Згідно відгуків 
пацієнтів лікарні, єдиний недолік даної структури полягає у частому довгому 
очікуванні прийому відвідувачів. Ймовірно, це відбувається через значний 
щоденний потік хворих різного ступеню складності та, відповідно, вади 
менеджерського підходу. Проте, разом із цим, лікарня має безліч переваг, які 
були висвітлені у статті. 
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Синтез организации лечения, исследования и обучения (кейс 
университетской больнице в Аахене) 

В статье рассмотрен и проанализирован существующий в мире, но новый 
для Украины, вид учреждений здравоохранения - университетская больница, 
которая сегодня представляет собой пример одной из крупнейших и лучших 
университетских больниц Германии - Медицинский Центр Университета 
Аахен. Проанализированы планировочная и функциональная структура 
университетской больницы и особые проектные подходы, которые 
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способствовали ее проектированию и развития. Целью статьи является 
иллюстрация инновационного для нашего государства подхода к организации 
медицинских учреждений и подчеркивание важности их внедрения в 
отечественную систему здравоохранения. Методология исследования 
базируется на систематизации и анализе данных из различных 
информационных источников, а также на методе социологического опроса 
(анализ отзывов). 

Ключевые слова: университетская больница; учреждения 
здравоохранения; медицинский центр; современные технологии; 
международный опыт проектирования. 
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Synthesis of the organization of treatment, research and teaching (case study at 

the University Hospital in Aachen) 
The article considers and analyzes the existing in the world, but new for 

Ukraine, type of healthcare institutions - a university hospital, which today is an 
example of one of the largest and best university hospitals in Germany - the Medical 
Center of the University of Aachen. The planning and functional structure of the 
university hospital and special design approaches that contributed to its design and 
development are analyzed. The purpose of the article is to illustrate an innovative 
approach for our state to the organization of medical institutions and to emphasize the 
importance of their implementation in the domestic healthcare system. The research 
methodology is based on the systematization and analysis of data from various 
information sources, as well as on the method of sociological survey (analysis of 
reviews). The article considers the features of the structure of the University Hospital 
Aachen, namely the multidisciplinary treatment, research and student training, which 
are combined in one institution. According to hospital patients, the only drawback of 
this structure is the frequent long wait for visitors. This is probably due to the 
significant daily flow of patients of varying complexity and, consequently, the 
shortcomings of the managerial approach. However, at the same time, the hospital 
has many advantages, which were highlighted in the article. 
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АРХІТЕКТУРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 
ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПСИХОЛОГІЧНИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Анотація: у статті здійснено глибинний аналіз поняття «соціальна 

адаптація» дітей із особливими психологічними потребами, обґрунтовано 
вагомість архітектурного фактору як ключового в процесі створення 
сприятливого соціального середовища, що допомагає забезпечувати ефективну 
соціальну адаптацію. За методом термінологічного аналізу уточнено сутність 
поняття «соціальна адаптація» як процес та результат інтеграції трьох 
підсистем – «соціум», «медицина», «архітектура», які впливають на 
результативність процесу соціальна адаптація та формують його ключові 
складові. Доведено, що архітектурний простір і середовище виступають 
об’єднувальною ланкою усіх функціональних процесів. 

Соціальна адаптація – складний і багатогранний процес, який залежить не 
лише від майстерності і досвідченості фахівців, особливостей дитячого 
сприйняття, але й від характеру середовища, в якому відбувається даний 
процес. Простір, сформований архітектурними засобами, може як сприяти 
результативній адаптації дітей з особливими потребами до умов оточуючого 
соціального середовища, так і гальмувати його внаслідок проектних 
недосконалостей та невідповідностей. 

Дослідження, проведене в межах статті, підтверджує важливість аналізу 
архітектурного аспекту соціальної адаптації та його впливу на відповідні 
процеси, що в подальшому допоможуть створити основу для соціальної 
інтеграції дітей з особливими потребами в суспільство. 

Ключові слова: соціальна адаптація; архітектура; медицина; соціум; 
дитина; навчально-реабілітаційний центр; центр соціальної адаптації. 
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Постановка проблеми. У сучасному суспільстві гостро постає проблема 
забезпечення рівності кожної особистості, незалежно від фізичних чи 
психологічних особливостей організму. Питання інтеграції людини з 
особливими потребами потребує негайного вирішення, оскільки кожна людина 
згідно своїх конституційних прав заслуговує на гідне ставлення до себе, поваги 
з боку оточуючих та повноцінного життя. Найбільш вразливими є діти з 
особливими психологічними потребами, оскільки у звичному соціальному 
середовищі вони часто зустрічаються із проявами булінгу, стигми та агресії.  

Соціальна адаптація, як процес всебічного пристосування індивідуума з 
особливими потребами до умов існуючого суспільства, виступає важливим 
кроком до соціальної інтеграції, проте успіх даного процесу напряму залежить 
від професійної організації архітектурного середовища. Архітектурні аспекти 
процесу соціальної адаптації потребують систематизованого аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження питань, 
пов’язаних із психологічними особливостями соціальної адаптації, здійснили 
А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов, C.О. Мартиненко [3], Л.Т. Тюпля, 
І.Б. Іванова [6], Л.Г. Кудрик і Ю.Р. Сурмяк [2]. Архітектурний аспект соціальної 
адаптації досліджували Н.Г. Слободянюк, Н.З. Софій, Ю.М. Найда. Проблеми 
архітектури реабілітаційних центрів для осіб з особливими  потребами 
висвітлено у працях Т. Шон Алквіста, М. Мустафи, Т.В. Русевич, Л.Р. Гнатюк, 
Ю.А. Семерун. Медичний аспект реабілітації, особливості діагностики, 
застосування різних методів і моделей ефективного лікування вивчали 
М. Пінкус, М. Плахтій., Є.В. Порошина, Н.П. Веселова, С. Естербрук, 
А. Нестерова, Р. Айсина, Т. Суслова, Л. Ричкова, К. Халепа. Архітектурна 
теорія і практика освітніх та реабілітаційних об’єктів недостатньо враховує весь 
комплекс потреб та інтересів дітей. Новітні погляди на специфічну організацію 
архітектурного простору з урахуванням потреб дітей у комунікації, розвитку, 
організації різних видів активності, сприятимуть вирішенню даної проблеми.  

Метою публікації є підтвердження вагомості архітектурного аспекту для 
успішної соціальної адаптації дітей з особливими психологічними потребами. 

Основна частина. Термін «соціальна адаптація» походить від лат. аdapto – 
пристосовуватись і socialis – соціальний, що пов’язано із головною метою 
процесу соціалізації особи. Простежимо запропоновані підходи визначення 
поняття «соціальна адаптація»: «процес і результат активного пристосування 
індивіда або соціальної групи до вимог та очікувань учасників нової або 
зміненої соціальної системи. Суб’єктом адаптації соціальної може бути індивід 
чи соціальна група» С.А. Щудло, В.І. Волович [7], «процес активного 
пристосування до вимог середовища. З позицій системного підходу це явище 
треба розглядати як безперервний процес взаємообумовленого впливу людини 
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та її соціального оточення, успішність і адекватність якого залежить як від 
індивідуально-психологічних особливостей, так і від чинників середовища» 
І. Галецька [1], «соціальна адаптація передбачає пристосування особистості до 
нових груп, а також видів діяльності, які є важливими у певному соціумі» 
С.О. Мартиненко [3], «пристосування індивіда до умов соціального 
середовища, формування адекватної системи відносин із соціальними 
об'єктами, рольова пластичність поведінки, інтеграція особистості у соціальні 
групи, діяльність щодо освоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм і 
цінностей нового соціального середовища, форм соціальної взаємодії» 
Л.Т. Тюпля, І.Б. Іванова [6]. 

Зважаючи на однотипність тлумачень поняття «соціальна адаптація», 
можна сформувати узагальнене визначення – процес пристосування індивіда чи 
соціальної групи до умов сформованого соціального середовища, що може 
супроводжуватися певними змінами в комунікативних відносинах як суб’єкта 
адаптації, так і в системі суспільного ритму.  

Процес соціальної адаптації є багатогранним, виходячи із цільової 
аудиторії, що потребує адаптації, вікової категорії, медичних і психологічних 
факторів, набору кроків та етапів соціальної адаптації. Соціальної адаптації 
потребують різні представники суспільства [5]: 
 особи із певними психологічними, розумовими та фізичними особливостями 
організму, що заважають їм повноцінно інтегруватись в суспільний ритм; 

 особи, що перебували у спеціалізованих та інтернатних закладах; 
 особи, що відбували покарання як обмеження волі на певний період часу; 
 особи, що зіткнулись із важкими життєвими обставинами. 

Пропонуємо розглядати багаторівневий складний процес соціальної 
адаптації як інтеграцію трьох основних підсистем – соціум, медицина і 
архітектура (рис.1). Соціум є середовищем постійного перебування суб’єктів 
соціальної адаптації, ритм процесів впливає на ефективність адаптації. 

В межах підсистеми «соціум» можна виокремити певні соціологічні групи 
по відношенню до суб’єктів адаптації: 
 за віковою категорією (ровесники, дорослі, люди похилого віку тощо); 
 батьки та близькі люди (особи, які прямим чином впливають на процес); 
 представники певних професій, які беруть участь у процесах соціальної 
адаптації (лікарі, психологи, педагоги, дефектологи, соціологи тощо); 

 представники оточуючого середовища (можуть чинити як позитивний, так і 
негативний вплив на соціалізацію). 
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Ри
сунок 1. Компоненти, які сприяють успішній соціальній адаптації. 

 
Особи, що потребують соціальної адаптації, часто в процесі соціалізації 

можуть зіткнутися із негативними проявами впливу соціуму – булінг, соціальна 
агресія, негативна стереотипність. Позитивними соціальними процесами, які 
пов’язані із впливом соціуму на суб’єкт соціальної адаптації є наступні: 

 психологічна реабілітація; 
 педагогічна реабілітація; 
 соціальна реабілітація; 
 професійна реабілітація; 
 здобуття соціальної незалежності. 
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Медицина, як категорія, що впливає на соціальну адаптацію шляхом 
підтримання здоров’я людини та профілактики будь-яких захворювань, містить 
наступні оздоровчі процеси: 

 медична реабілітація; 
 фізкультурно-спортивна реабілітація; 
 підтримка здорового стану організму; 
 лікування захворювань; 
 профілактика і санітарна просвіта. 

На рисунку 2 зображена класифікація закладів для дітей із особливими 
психологічними проблемами.  

 

 
Рисунок 2. Класифікація закладів для дітей із особливими психологічними 

потребами 
 

Архітектурний контекст може бути презентований елементами: 
- рекреаційне середовище – допомагає зберігати фізичне здоров’я та 

моральний стан організму, сприяє всебічному оздоровленню; 
- комунікативні простори – мають ключове значення для соціальної адаптації, 

допомагають закласти фундамент соціалізації; 
- зони для відпочинку і усамітнення – зони для емоційного розвантаження та 

комунікативних перерв сприяють моральному відпочинку; 
- функціональний розподіл простору – створює комунікативні зв’язки між 

різними функціями, забезпечуючи взаємопов’язаність процесів; 
- доступність, відсутність бар’єрів, ергономічність – забезпечують комфорт, 

зручність і рівність для усіх користувачів архітектурного простору; 
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- відповідний архітектурний дизайн – допомагає організувати сприятливу 
атмосферу і налаштувати на ефективну комунікацію. 
Для забезпечення ефективності відповідних соціальних процесів 

необхідний ретельний підбір архітектурних інструментів, творчий підхід в 
організації простору та підтримка інклюзивності. Оскільки архітектурне 
середовище є невід’ємним елементом життя соціуму, архітектурний аспект 
можна вважати значущим у процесі соціальної адаптації. 

Висновки. В результаті системного аналізу літературних джерел уточнено 
поняття «соціальної адаптації» через інтеграцію трьох підсистем – соціум, 
медицина та архітектура. Окреслено певні компоненти кожної складової, які 
сприяють ефективній соціальної адаптації, особливу увагу приділено 
архітектурному аспекту. Архітектурне середовище формує підґрунтя для 
комунікативних процесів, має значний вплив на результативність соціальної 
адаптації, забезпечує ефективність процесів не лише в спеціалізованих закладах 
для соціальної адаптації, але у громадському просторі загалом. 
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Архитектурные аспекты социальной адаптации детей с особыми 
психологическими потребностями 

В статье на основе системного анализа научной литературы уточнена 
сущность понятия «социальная адаптация», описано значимость 
архитектурного фактора как ключевого в процессе создания благоприятной 
среды для обеспечения эффективной социальной адаптации детей с особыми 
психологическими потребностями. Рассмотрена интеграция возможных 
составляющих понятия «социальная адаптация» - подсистем «социум», 
«медицина», «архитектура», которые влияют на результативность процесса 
социальной адаптации и формируют его ключевые составляющие.  

Социальная адаптация – сложный и многогранный процесс, который 
зависит не только от мастерства и опытности специалистов, особенностей 
детского восприятия, а от характера среды, в которой происходит данный 
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процесс. Пространство, сформированное архитектурными средствами, может 
как способствовать результативной адаптации детей с особыми потребностями 
в условиях окружающей социальной среды, так и тормозить его вследствие 
проектных несовершенств и несоответствий. Исследование, проведенное в 
рамках статьи, подтверждает важность анализа архитектурного аспекта 
социальной адаптации для успешной интеграции детей с особыми 
психологическими потребностями в общество. 

Ключевые слова: социальная адаптация; архитектура; медицина; социум; 
ребенок; учебно-реабилитационный центр; центр социальной адаптации. 
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Architectural aspects of the social adaptation of the children with special 
psychological needs 

This article identifies an in-depth analysis of the concept of "social adaptation" 
of children with special psychological needs, in particular, describes the importance 
of the architectural factor as key in creating a favorable social environment, helps to 
ensure effective social adaptation. The method of terminological analysis was used to 
analyze the concept of "social adaptation" and the definition of possible components; 
The process of social adaptation is considered in the context of three related 
categories - society, medicine, architecture – which affect the effectiveness of the 
process and form its key components. Architecture as a means of influencing the 
adaptive process is too underestimated, although it is the architectural space and 
environment that unite all functional processes. 

Social adaptation is a complex and multifaceted process, which depends not 
only on the skill and experience of specialists, the peculiarities of children's 
perception, but also on the nature of the environment in which this process takes 
place. The space formed by architectural means can both promote effective 
adaptation of children with special needs in the conditions of the social environment, 
and brake it owing to design imperfections and inconsistencies. 

The study conducted in the article confirms the importance of analyzing the 
architectural aspect of social adaptation and its impact on relevant processes, will 
further help to create a basis for social integration of children with special needs in 
society. 

Keywords: social adaptation; architecture; medicine; society; child; training and 
rehabilitation center; center of social adaptation. 
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ НОВОГО ТИПУ БУДІВЛІ – 
КІБЕРХАБУ, ЩО Є РЕЗУЛЬТАТОМ РОЗВИТКУ КІБЕРСПОРТУ 

 
Анотація: стаття присвячена актуальній проблемі комп’ютерної  

залежності. Автор прагне донести консервативній частині суспільства (як 
правило такі люди не розуміють, що таке кіберспорт, та не дають можливості 
дітям і не тільки розвивати навички в цій сфері) те, що світ навколо швидко 
змінюється, змінюється не тільки побут і навколишнє середовище, а й люди та 
їхні уподобання. Вони відкривають для себе глибини кіберсвіту, зокрема 
захопливий світ комп’ютерних ігор. Часто ці захоплення іграми із хобі,  
перетворюються на роботу і стають способом заробляння грошей. Комп’ютерні 
технології розвиваються стрімко. Майже щодня з’являються нові віртуальні 
ігри, якими захоплюється пів світу. 

У статті йдеться про поняття кіберспорт, розповідається про позитивні та 
негативні сторони комп’ютерних ігор. Автор статті переконаний, що в Україні 
потрібно створювати платформи кіберосвіти та поглиблювати  знання у сфері 
ІТ.  

У більшості країн світу кіберспорт посідає не останнє місце в житті 
суспільства, а українці продовжують грати в «танчики» (неофіційна назва гри) 
та просто марнують час. Автор вважає, що однією з причин цієї проблеми є 
відсутність спеціалізованих навчальних організацій, закладів, ігрових 
майданчиків та ігрових арен для покращення та демонстрації своїх навичок у 
новому виді спорту – кіберспорту.  



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 
368 

У якості дослідного завдання автором була визначена спроба оцінити 
актуальність створення кіберхабу, який буде мати не розважальне значення, а 
навчальне. Необхідно не тільки скласти перелік необхідних зон такого 
приміщення, а й створити цілу систему, яка включатиме в себе створення 
багатофункціональних локацій за допомогою пересувних модулів. Хаб повинен 
мати кіберспортивні академії та арени для проведення турнірів, навчальні 
класи, конференційні та виставкові зали, шоуруми і т.п. За допомогою 
«розумного будинку» необхідно забезпечити кіберхаб внутрішнім кліматом та 
системою охорони від кібератак. 

У статті розкрито поняття та принципи кібердизайну, основним завданням 
якого при розробці хабу є створення інтер’єру, який передасть атмосферу 
минулого, сьогодення і майбутнього, атмосферу відеоігор і розваг. Важливо 
зробити його не постапокаліптичним, а об’єднати з природою, з’єднати 
екодизайн з футуристичним, тобто розробити новий тип приміщення для 
кіберкультури. 

Ключові слова: кіберспорт; кіберспортсмен; технології; комп’ютер; ігри; 
геймер; кіберхаб; інтер’єр; кібердизайн. 

 
Постановка проблеми. Щодня з’являються нові великі та маленькі 

відкриття, пов’язані ІТ-технологіями. Це призводять до корінних змін не тільки 
у пізнавальній та освітньої сфері, а й у виробничих та промислових галузях.  

Комп’ютерно-інформаційні технології дають можливість сучасній людині 
вчитись, розвиватись, знайомитись, спілкуватись, вирішувати проблеми як 
психологічні, так і фізичні. Завдяки комп’ютеру люди можуть моделювати 
складні фізичні, біологічні, метеорологічні та інші процеси і розв’язувати 
практичні завдання. Наприклад, для моделювання ядерних реакцій, 
кліматичних змін або для  розв’язання таких задач, де немає чітко визначеного 
алгоритму. Це можуть бути ігрові завдання, машинний переклад тексту, 
експертні системи тощо. 

Важливо пам’ятати, що технології дають не тільки можливість для 
розвитку здібностей, але й несуть у собі загрози для всього суспільства, а саме: 
інтернет-залежність, кібербулінг, кіберсталкінг та найстрашніше – війна 
машин.  

Найбільшої популярності комп'ютери набули завдяки іграм, і ця 
популярність зростає щодня, адже і діти, і дорослі витрачають на це все більше 
часу, що змушує замислитися над необхідністю використовувати захоплення 
іграми (ігроманію) з користю, наприклад, для навчання. 

Аналітики зазначають: на 2020 рік понад 3,1 мільярда людей по всій 
планеті вважають  найкращими розвагами відеоігри. У перерахунку на загальну 
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кількість населення геймери склали 38,7%. 1,5 мільярда людей обирають 
комп'ютерні ігри, приблизно стільки ж є прихильниками мобільних девайсів і 
консолей [7, 8]. 

Мета публікації. Люди (і не тільки молодь) проводять багато часу у 
геймерських кріслах. Це неспростовний факт.  Саме тому є актуальним 
завдання перетворити захоплення на щось більш продуктивне, ніж просто 
розвага і виміщення негативних емоцій. 

Варто зазначити, що всі без винятку ігри, як і будь-який інший спосіб 
впливу на центр задоволення головного мозку, можуть викликати залежність. 
При зловживанні існує вірогідність, що геймер отримає швидку стомлюваність, 
біль у суглобах пальців рук і ніг, підвищену збудливість, тривожність і 
безсоння. Але це в разі зловживання. Якщо ж знати міру і грати дозовано, то 
можна отримати користь від такого проведення часу. Цьому треба людей вчити, 
тому і виникає необхідність в створенні образотворчих закладів, таких як 
кіберхаб. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно з дослідженнями, що 
проводилися під керівництвом директора Рочестерського центру 
нейровізуалізації Дафни Бавельєр, людина, яка грає помірно, дозовано має 
велику схильність до набуття нових сенсомоторних навичкок, на відміну від 
людей, які не грають зовсім. 

Науковці з каліфорнійського університету в своєму недавньому 
дослідженні дійшли висновку, що, граючи в комп'ютерні ігри в жанрі квест, 
людина може поліпшити пам'ять. Щоправда, такий ефект триватиме лише 6 
місяців. Йдеться про епізодичну та  автобіографічну пам'ять. У студентів, які 
грають в Super Mario 3D World, спостерігалося поліпшення пам'яті на 12% у 
разі, якщо вони грали в цю гру протягом 12 тижнів. 

Спочатку дані про те, що це можливо, були отримані на підставі 
тестування шутерів. Те, що часто критиковані «стрілялки» можуть бути 
корисними, зауважив студент Шон Грін, який вивчав психологію в 
Рочестерському університеті. Він запропонував пройти тест на візуальну увагу 
своїм друзям, які показали  вражаючі результати. Спершу Грін і його наукова 
керівниця Дафна Бавельєр вважали це помилкою, оскільки, коли Бавельер сама 
пройшла тестування, її результат був звичайним. Різниця між учасниками 
експерименту полягала в тому, що всі друзі Гріна присвячували  грі в шутер 
Team Fortress Classic більше 10 годин на тиждень. 

Потім Грін і Бавельєр провели інший експеримент, розділивши групу 
«ігрових новачків» на дві команди. Перша проводила за шутером по одній 
годині в день протягом 10 днів, друга стільки ж часу проходила просторову 
головоломку «Тетріс». 
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Тести показали, що учасники першої групи краще фокусували увагу на 
цікавих об'єктах і візуально завантаженому тлі, а також могли одночасно 
відстежувати до п'яти рухомих предметів. Під час інших досліджень стало 
зрозуміло, що «Тетріс», у свою чергу, покращує здібності до просторового 
мислення і візуального уявлення двомірних об'єктів. 

Пані Бавельєр, нині когнітивна дослідниця в Женевському університеті, 
відзначає, що любителі «екшн-ігор» краще «лавірують» між розподіленою 
увагою (здатністю мозку реагувати на стимули одночасно) і фокусованою 
увагою (здатністю концентруватися на цільовому стимулі). «Це називається 
контролем уваги, здатністю гнучко перемикатися в міру необхідності», – 
говорить вона. Перестрибуванню між двома завданнями сприяє також гра в All 
You Can ET – спеціальний когнітивний тренажер, де гравці повинні своєчасно 
забезпечувати інопланетян  конкретною їжею і напоями [10, 11]. 

Найголовніша особливість ігор – це їх мотиваційна сила. Це можна і  
потрібно використовувати. Учені-дослідники функцій мозку, фахівці в галузі 
освіти і розробники ігор повинні більш тісно взаємодіяти один з одним, щоб 
створювати захопливі ігри, які допоможуть відшліфувати когнітивні навички і 
розважитися. Як додає пані Бавельєр, дитячий мозок здатний запам'ятати імена 
сотні покемонів і їх здатності. Уявіть, якщо вони з таким же ентузіазмом 
розпочнуть вивчення зірок на небі [10, c. 410]! 

Письменник Грег Топпо у своїй книзі «Гра вірить в тебе: як відеогра може 
зробити наших дітей розумнішими» (The Game Believes in You: How Digital 
Play Can Make Our Kids Smarter) погоджується: ігри можуть допомогти 
скоригувати залученість учнів, оживити уроки, вони також дозволяють 
адаптувати їх відповідно до потреб кожного конкретного класу. 

Крім того, ігри можуть допомогти в «прокачування» «м'яких навичок» 
(soft skills). «Є багато м'яких навичок, які геймери можуть використовувати в 
професійному житті: це командна робота, вирішення проблем і стратегічне 
планування», – зазначив регіональний директор компанії Hays Recruitment 
Райан Гарднер. Щоравда, якщо грати в ігри, не замислюючись про навички, які 
можна з них витягти і далі використовувати, навряд чи вийде використовувати 
своє захоплення в майбутньому поліпшення кар'єрних перспектив. Тому виник 
термін «esports», тобто кіберспорт. Ажіотаж навколо цієї сфери зростає з 
кожним роком: призові за перемогу в масштабному турнірі The International 
складають вже $20 млн, середні зарплати професійних геймерів коливаються 
від $20 тис. до $30 тис. Аудиторія шанувальників кіберспорту в світі 
наближається до 2,7 млрд чоловік. Україна разом зі світовою спільнотою тепер 
розцінює кіберспорт як повноцінну професію [4, 5]. 
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Кіберспорт вже перетворився на велику індустрію. Він більше не 
сприймається тільки як заняття гиків, захоплення молоді або діяльність 
розважального характеру. Сьогодні це окремий напрямок для розвитку бізнесу і 
побудови професійної кар'єри. 

Від простого геймiнга кіберспорт відрізняється серйозним підходом, 
високим рівнем майстерності учасників та наявністю обов'язкової змагальної 
складової. Також на відміну від звичайних геймерів кіберспортсмени 
отримують стабільну зарплату як професійні гравці в інших видах спорту. 

Розуміючи, які інвестиції esports може залучати в економіку, багато країн 
почали підтримувати його на державному рівні. Наприклад, США, Китай, 
Франція, Іспанія, Швеція і Німеччина вже запустили дослідні центри або  
організували освітні проєкти для кіберспортсменів на базі різних університетів. 

Найбільш «продвинутою» в цьому плані вважається Південна Корея. Там 
розробляють не тільки ємні освітні програми, але й дуже детально прописують 
закони, що регулюють дії геймерів. Так, за застосування чит-коду, який 
полегшує проходження гри, можуть навіть покарати позбавленням свободи. 

В Україні eSports розвивається не менш динамічно. У вересні 2020 року 
Міністерство молоді та спорту визнало кіберспорт офіційним видом спорту 
разом з футболом, шахами, плаванням  тощо [1, 2, 3]. 

Однією з гучних подій 2020 року стала перемога української команди NaVi 
в масштабному міжнародному чемпіонаті по CS:GO. Молоді гравці отримали 
призові в розмірі $250 тис. Наші кіберспортсмени також показують вражаючі 
результати. Наприклад, українець Володимир Міненко  посідає 50-у позицію в 
списку топ-100 «дохідних» геймерів світу з призовими в $1,6 млн. 

За словами Олександра Кохановського, співзасновника NaVi, Київ може 
стати Меккою світового кіберспорту, а Україна – піднятися на один рівень з 
Південною Кореєю та США. Для цього влітку 2020 року Олександр спільно з 
партнерами та інвесторами викупив готель «Дніпро» і планує створити там 
світову кіберспортивну арену – Esports Ready Hotel [6, 7]. 

У таких умовах  постає питання про якісну освіту для кіберспортсменів та 
представників інших спеціальностей цієї сфери. 

Зараз в Україні кіберспорт тільки розвивається, є декілька навчальних 
закладів, у яких можна отримати відповідний диплом: 

1) Харківська державна академія фізичної культури; 
2) Чорноморський національний університет імені Петра Могили в 

Миколаєві; 
3) освітня платформа ESportsBattle Academy; 
4) приватна кіберспортивна онлайн-академія The Champion з офлайн-

центром в Києві; 
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5) факультатив кіберспорту при приватній школі «Мрія» в Одесі. 
Ще вчора ми збиралися в задушливих і погано освітлених підвалах, так 

званих комп'ютерних клубах, а сьогодні збираємося в чаті трансляцій і 
обговорюємо матчі за участю провідних гравців в Counter-Strike або Dota, не 
виходячи зі свого будинку. Кіберспортивні турніри плавно переїхали з 
підвальних приміщень на спортивні арени світу (Рис 1.), а кіберспортсмени 
почали отримувати непогані гроші. З появою спеціалізованих шкіл кіберспорт 
остаточно набув статусу професійного спорту.  

 

 
Рис. 1. Moscow Cyber Stadium 

Основна частина. Кіберспортсмени змагаються на великих аренах, ігри 
транслюються в прямому ефірі, а професійні мовники коментують матчі – усе 
як у футболі на олімпійському стадіоні. Але на сьогодні в нашій країні не існує 
спеціалізованих приміщень для проведення чемпіонатів з кіберспорту. Тому 
виникає необхідність у створенні кібер-хабу – будівлі, що повністю 
підготовлена для кіберспортивних івентів. Він буде включати в себе не тільки 
офісне приміщення, а й унікальні кіберспортивні елементи: тренувальні зони та 
навчальні зали з більш ніж 100 ігровими комп'ютерами, кіберспортивну сцену, 
спеціальні номери для професійних гравців із встановленими персональними 
комп'ютерами, виставкові зали, лаунж-зони, шоурум. Це буде ціла система, яка 
включатиме в себе створення багатофункціональної кіберспортивної арени для 
проведення турнірів, кіберспортивної академії, освітніх проектів, асоціації 
кіберспорту і т.п.  

Завітавши до хабу, в першу чергу, побачимо логотип та рецепцію, яка 
«зустрічає» відвідувачів та робітників. У вхідній зоні буде встановлено 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 61. 2021 
 

373 

інформаційні тотеми, котрі будуть електронними гідами, інтерактивними 
консультантами та рекламними майданчиками.  

Головним кольором приміщення обрано біло-сірий, оскільки його легко 
комбінувати з іншими кольорами у великих світлих залах та в залах з темною 
кольоровою гамою, де проводитимуться турніри [14, c. 35]. 

Основна мета при розробці такого хабу – розробити НЕ 
постапокаліптичний інтер'єр, а об’єднати живе з технологією, з’єднати 
екодизайн з футуристичним, створити суміш «минулого, сьогодення і 
майбутнього, відеоігор і розваг». Зробити майбутнє не з металу та пластику, а 
скомбінувати його з природою: висадити велику кількість рослин у приміщенні 
та внутрішньому дворику, як на прикладі Рис. 2, Рис. 3. За допомогою LED 
підсвічування та інших видів світильників розробляємо декілька сценаріїв 
освітлення для різних типів заходів [12, 13, 15]. 
 

  

 
Рис. 2. Готель Macau Roosevelt 

дизайнерка Gulla Jonsdottir, Китай 

 
Рис. 3. Кафе Vista, студія Kar One 

Design, Китай 
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Принципами кібердизайну хабу є організація простору; створення 
додаткових експлуатаційних приміщень з формуванням відчуття гармонійного 
простору за допомогою маніпуляцій з його розмірами та різноманітною 
обробкою всіх його поверхонь. Для цього використовуємо трансформовані 
складні перегородки зі смарт-склом, яке можна при необхідності затемнити або 
зробити прозорим. Характерні особливості такі: ергономіка, функціональність і 
максимум вільного простору [17, 18, 19]. 

Кіберхаб є дуже своєрідним і химерним, оскільки він є відображенням 
науково-фантастичних і постапокаліптичних фільмів. Інтер'єр хабу будується із 
використанням надсучасних матеріалах, як-от: декоративна штукатурка, 3-D 
панелі, фарба, що світиться в темряві, дзеркала, меблі з акрилового каменю та 
інших натуральних матеріалів. Під стелею приміщення встановлюємо 
акустичні панелі: вони не тільки розбавляють інтер'єр, але і поглинають звук.  
Також для робочих місць і переговорних  використовуємо «розумні» столи, у 
котрі вбудовані бездротові зарядки, bluetooth-колонки, універсальні док-станції 
і навіть індукційний підігрів чашки (Рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Tabula Sense Smart Desk 
 

У хабі створюємо цілу екосистему з регульованим внутрішнім кліматом та 
комфортною температурою, з керованим освітленням, шторами, жалюзі, аудіо- 
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та відеоапаратурою, пожежною/охоронною сигналізацією (на випадок пожежі 
або стороннього втручання в приміщення), контролем доступу до різних типів 
приміщень будівлі, що призначені для персоналу та відвідувачів. За все це 
відповідає система «Розумний дім», яка дає змогу економити на 
електропостачанні [16, 20]. 

Також хаб матиме особливі технологій подачі Інтернету та радіозв’язку 
задля безпеки турнірів, що дасть можливість убезпечитися  від проникнення в 
систему та зламу. 

В Україні сьогодні дійсно малохто серйозно  замислюється про кар’єру 
кіберспортсмена. Дітей швидше змусять займатись балетом чи боксом, ніж 
дозволять днями сидіти за комп’ютером. Але беззаперечним є той факт, що 
майбутнє стрімко наступає – індустрія кіберспорту стає багатшою з кожним 
місяцем, а увага ЗМІ до галузі неухильно зростає з кожним великим турніром. 
Ми стаємо свідками народження нових зірок, багатьом з яких немає навіть 20 
років. З'являється покоління, яке з дитинства мріє стати чемпіонами з League of 
Legends або Dota 2, а не з лижних перегонів. 

Скепсис і недовіра до всього нового – абсолютно нормальне явище. Немає 
нічого дивного в тому, що ми в блоці коментарів часто чуємо консервативні 
думки. «Це не спорт, якщо в ньому немає фізичної підґрунтя». Але ми не 
втомлюємося повторювати, що є таке поняття, як інтелектуальний спорт. 
Найбільшими умами вважають шахістів, а не тих дурників, які просто 
пересувають фігурки по дошці. 

 
Висновки. Доведено, що кіберспорт становиться невід’ємною частиною 

сучасної людини і за кордоном це все стрімко розвивається. Отже, щоб іти в 
ногу з часом, потрібно якомога швидше створювати платформи кіберосвіти та 
поглиблювати свої знання у сфері ІТ. 
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Малик Татьяна Вячеславовна, кандидат архитектуры, профессор, 
заведующая кафедрой дизайна среды, Киевская государственная академия 
декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. 
Основные требования к созданию нового типа здания – киберхаба, что есть 

результатом развития киберспорта 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – 

компьютерной зависимости. Автор стремится донести обществу с очень 
консервативным мышлением, которое не понимает в целом, что такое 
киберспорт и не дает возможности детям развивать навыки в этой сфере. 
Донести то, что мы живем в век стремительного развития компьютерных 
технологий. Ознакомить с определением киберспорт, рассказать о 
положительных и отрицательных сторонах компьютерных игр. Убедить в том, 
что в Украине нужно создавать платформы киберобразования и углублять свои 
знания в сфере IТ. Ведь в большинстве стран мира, киберспорт занимает не 
последнее место в жизни общества, а украинцы продолжают играть в 
«танчики» (неофициальное название игры) и просто тратят время. Автор 
считает, что одной из причин этой проблемы является отсутствие 
специализированных учебных организаций, учреждений, игровых площадок и 
игровых арен для улучшения и демонстрации своих навыков в новом виде 
спорта – киберспорте. 

В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка 
оценить актуальность киберхаба, который будет иметь не развлекательное 
свойство, а учебное. Составить перечень необходимых зон помещения, создать 
целую систему, которая будет включать в себя создание многофункциональных 
зон с помощью передвижных модулей. Хаб будет включать в себя 
киберспортивные академии и арены для проведения турниров, учебные классы, 
конференционные и выставочные залы, шоурумы и т.д. С помощью «умного 
дома» обеспечить киберхаб внутренним климатом и системой защиты от 
кибератак. 

Раскрыто понятие и принципы кибердизайна, выявлены особенности 
данного хаба. Основная задача дизайна при разработке такого хаба – создать 
интерьер, который передаст атмосферу прошлого, настоящего и будущего, 
видеоигр и развлечений. Важно сделать его не пост- апокалиптический, а 
объединить с природой, соединить экодизайн с футуристическим. Таким 
образом создать новый тип помещений для киберкультуры. 
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Key requirements for creating a new building type cyberhub as a result of the 
cybersport development 

The article talks about currently relevant issue – computer addiction. Author 
makes an attempt to start a conversation with a highly conservative society, that has 
no firm understanding of what cybersport is, and is not willing to let their children 
pursue this field. The themes are living in the age of rapid development of IT 
technologies; the definition of cybersport, general pros and cons of computer gaming; 
Ukraine's need to create cybereducation platforms and spread IT-savviness. While 
cybersport has its place at the majority of the countries, Ukrainians waste their time 
casually playing "tanchiki" (common slang for the game). Author argues that one of 
the reasons for this is the lack of specialized institutional affiliations, agencies, 
gaming platforms and arenas for development and demonstration of one's skills in the 
new sport type – cybersport.  

Author formulates the objective of the study as an attempt to determine the 
relevance of creating a cyberhub, built specifically not for entertainment but for 
educational purposes; putting together a list of the required zones of such space; 
creating an entire system which includes constructing multifunctional zones with the 
help of movable modules. The hub will include cybersport academies and tournament 
arenas, classrooms, conference and exhibition salons, showrooms and so on; 
programming the cyberhub inner climate and the protection from hacker cyberattacks 
will be done with the usage of the "smart-house" technologies. Author defines 
cyberdesign and its general principles and applies them to unigue aspects of the hub. 
The main goal for designing such a hub is to create an interior which translates the 
atmosphere of the past, present and future of gaming and entertainment. The 
important point is to avoid a post-apocalyptic impression, instead making a 
connection with the nature, and blending the styles of futuristic and eco-design, thus 
creating a new niche of space in the cyberculture. 

Keywords: eSports; esportsman; technologies; a computer; games; gamer; 
cyberhub; the interior; cyberdesign. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

АРХІТЕКТУРИ ПРИТУЛКІВ ДЛЯ ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

 
Анотація: Актуальність теми дослідження пов'язана із соціальною 

потребою створення притулків для постраждалих від домашнього насильства. 
На даний час створення такого роду закладів є гостро необхідним, оскільки з 
кожним днем фіксується все більше випадків домашнього насильства, а 
притулок може стати тим «острівцем», який виконує функцію захисту, безпеки, 
реабілітації та допомоги. 

У статті розглянуто вітчизняний досвід проєктування та будівництва 
притулків для осіб, що страждають від домашнього насильства та можливості 
нового будівництва. Проведено інтерв’ю з директорами притулків України та 
диспетчерами гарячих ліній. Розглянуті існуючі притулки для матері та дитини, 
виявлені основні архітектурно-планувальні характеристики. Проведено огляд 
вітчизняних та закордонних наукових досліджень.  

Ціль дослідження полягає у виявленні найкращих рис в архітектурно-
планувальній організації таких закладів в Україні. 

Ключові слова: архітектура, притулок, домашнє насильство, соціальне 
житло, вітчизняний досвід, перспективи будівництва. 

 
Постановка проблеми. Слово «насильство», в будь-яких видах, не є 

чимось новим для суспільства, більше того, практично кожна людина на 
планеті стикається із насильством проти себе. Не можна сказати, що його не 
було, просто про нього старались не говорити. Раніше не часто піднімались такі 
питання між родичами, друзями, колегами та й, взагалі, рідко порушувались в 
державі. Про випадки домашнього насильства людство почало все більше 
говорити під час пандемії COVID-19, адже на досить довгий час всі жителі 
планети були змушені змінити свій звичний ритм життя та прийняти нові 
умови. Однією із змін було спільне довготривале перебування кожного члена 
сім’ї під одним дахом, втрата роботи та інші причини, які, певною мірою, 
спонукали до появи насильства. 
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Доцільність створення таких притулків є насамперед застереженням більш 
глобальних проблем, які можуть трапитись з під час складного періоду життя. 

Вивчення сучасного стану функціонування таких закладів, що надають 
допомогу постраждалим, а також створення сучасних притулків для таких осіб 
є необхідним та своєчасним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема створення притулків 
охоплює широке коло питань, вивченням яких займались багато вчених, 
починаючи від створення притулків для тимчасового проживання в горах 
туристами, тимчасових притулків для людей, що постраждали від стихійних 
лих та надзвичайних ситуацій, охоплюючи притулки для бездомних та недавно 
з’явились наукові дослідження притулків для осіб, що страждають від 
насильства. Останні ще, практично, зовсім не досліджені у світі та практично не 
досліджені в Україні потребують комплексного дослідження в сфері 
архітектури.  

Були розглянуті наукові дослідження, які стосуються спеціального типу 
житла для бездомних, з яких присвячені праці українських науковців: 
Соловій Л. С.[1], Ахаїмова А. О.[2], закордонних дослідників, таких як 
B. A. Rubin, J. A. Devine, J. D. Wright, однак ці праці недоступні для широкого 
загалу в Україні. Проблема вивчення архітектури притулків для жертв, які 
страждають від домашнього насильства та їхньої ролі в суспільстві 
неодноразово піднімалася теоретиками та практиками архітектури, 
психологами, соціологами. Зокрема, ці дослідження проаналізовані в роботах 
Pable J.[3;4], Prestwood L.[5], Golding L., Hawkes K.[6], Correia A., Melbin A.[7],
Журавель Т., Кочемировської О. та ін.[8], Бордіян Я. та ін.[9], Федорович Н., 
Скіпальської Г., Краснолобової І., Кочемировської О., Рашко А., Семенко І., 
Яловської В. [10]. 

Серед праць дослідників необхідно відзначити наукову роботу Joshi R.[11]. 
Метою його роботи було дослідити якості фізичного середовища притулків, які 
впливають і підтримують тих, хто вижив у відновленні після цього 
травматичного досвіду. 

Метою публікації є аналіз сучасного стану в Україні архітектури 
притулків для осіб, що постраждали від домашнього насильства та перспектив 
розвитку проєктування таких закладів. 

Основна частина. Згідно із Законом України «Про соціальні 
послуги» 2003 року, тимчасовий притулок для дорослих – це організація 
нічного або тимчасового проживання громадян без визначеного місця 
проживання, осіб, що постраждали від фізичного або психічного насильства, 
стихійного лиха, катастрофи, тощо з наданням їм правової, психологічної, 
соціальної, медичної та побутової допомоги в подоланні тимчасових 
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труднощів, сприянні у встановленні особи, відновленні документів, 
паспортизації та працевлаштуванні [12, с.5]. 

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», домашнє насильство - діяння (дії або бездіяльність) фізичного, 
сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в 
сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи 
теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають 
(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних 
відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає 
(проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й 
постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь [1]. У 2017 році в 
Україні ухвалено Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», яким встановлено кримінальну відповідальність за домашнє 
насильство.  

Крім притулків для жінок та дітей, що постраждали від домашнього 
насильства, у світі практикується створення окремих притулків житлових 
кімнат для чоловіків, що страждають від домашнього насильства, а нещодавно, 
в австралійському Квінсленді відкрився перший окремий притулок для 
чоловіків. 

В ідеалі, розрахунок місць у притулку визначається за формулою: 1 місце 
на 10 тис населення, але навіть у країнах Європейського Союзу досягти такого 
охоплення вдалося лише на 42-45%. Разом із жінками у притулку можуть 
перебувати малолітні діти. Тоді місця визначаються як «родинні місця» [10, 
с. 40]. 

Як повідомляє Людмила Пономаренко – кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 
діяльності Сумського державного педагогічного університету 
ім. А. С. Макаренка, член правління ГО «Калинове гроно», ГО «Ліга сучасних 
жінок» на соціальній сторінці Громадської організації «Ліга сучасних жінок»», 
станом на 10 вересня 2021 року в Україні діють 40 притулків або відділень для 
постраждалих осіб, 22 кризові кімнати, 19 центрів денного перебування. 

Для вивчення сучасного стану притулків для осіб, що страждають від 
домашнього насильства в період з серпня по жовтень 2021 року було проведено 
інтев’ю з працівниками притулків та працівниками гарячих ліній, які надають 
допомогу постраждалим від домашнього насильства. Також автор була 
присутня під час онлайн-дискусії «Стамбульська конвенція – не лише про 
домашнє насильство: як ратифікація Стамбульської конвенції посилить 
запобігання і протидію різним видам ґендерно зумовленого насильства в 
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Україні?». Дискусію було організовано ГО «Ла Страда-Україна» у співпраці з 
Урядовою Уповноваженою з питань ґендерної політики.  

За матеріалами даної дискусії, зокрема аналізу дзвінків на гарячі лінії 
юристки ГО «Ла Страда-Україна» Юлії Амосової (Національна гаряча лінія з 
питань попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної 
дискримінації; Національна гаряча лінія для дітей та молоді) (рис.1), можна 
прослідкувати зростання кількості звернень з початку запровадження 
карантинних заходів, близько 95% з яких стосуються саме домашнього 
насильства, при тому, що реальна кількість постраждалих, як завжди, значно 
більша за статистичні показники. 

 

 
Рис. 1. Статистика звернень на Національну гарячу лінію з попередження домашнього 
насильства, торгівлі людьми домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної 

дискримінації (протягом 2020-2021року) (за матеріалами онлайн-дискусії) 
 

Досліджуючи дану тематику, розглянемо приклади декількох притулків в 
Україні. Місце розташування та інша детальна інформація, яка може бути 
використана кривдниками, з метою безпеки та конфіденційності, буде опущена. 

У м. Харкові функціонує комунальний заклад «Центр надання допомоги 
постраждалим від насильства». Заклад має три відділення: кризового 
реагування; притулку для жінок, які постраждали від насильства; соціально-
психологічної допомоги та методичного забезпечення. Таким чином, особа, яка 
постраждала від насильства може обирати послуги відповідно до своїх потреб. 

Притулок для осіб, що страждають від домашнього насильства функціонує 
тут ще грудня 2016 року, він є одним із першим у нашій країні. Це 
одноповерхова будівля, одну частину якої займає притулок, другу частину – 
інша структура. Він розрахований на 10 місць та у своєму складі має чотири 
житлові кімнати, в яких передбачене окреме ліжко на одну особу, шафа, тумба, 
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один стіл; санвузол; кухню-їдальню, яка є спільною для всіх перебуваючих та 
кімнату для консультування. Директор притулку Ірина Краснолобова, під час 
інтерв’ю наголошує на необхідності встановлення системи відеоспостереження 
у кожному такому закладі.  

У Харківській області створений кризовий центр, який також надає 
допомогу постраждалим від домашнього насильства. 

З травня 2018 року такий притулок функціонує у Вінниці. Він займає 
площу 2-го поверху двоповерхової споруди та має свою воєнізовану охорону. 
Розрахований даний притулок до 30 осіб та має в своєму складі житлові 
кімнати, велику спільну кухню, пральну та кімнату для прасування, кімнату для 
роботи психолога, спільну відпочинкову кімнату, дитячу ігрову кімнату. 
Перебувати у притулку можуть особи, які зазнали насилля зможуть терміном до 
3 місяців, у разі необхідності - максимум до півроку. Директор цього закладу, 
Марина Павлівна, говорить про те, що важливо, щоб у притулку була 
звукоізоляційна кімната, де жінка може побути на самоті та нестримувати 
накопичені емоції, щоб були куточки краси та передбачені масажні крісла. 
Також, серед перебуваючих, часто є попит на курси самооборони, що також 
може відобразитись на архітектурно-планувальній організації при створенні 
нових притулків, а саме – створення тренажерних залів. 

На базі центру соціально-психологічної допомоги у Львівській області, у 
Трускавці, з 28 квітня 2021 року функціонує притулок для жінок та дітей, які 
постраждали від домашнього насильства. У притулку розміщені п’ять кімнат, 
розрахованих на 10 жінок з дітьми. дві душові кімнати, кухня та зала для 
загального користування та інші адміністративні приміщення. Термін 
перебування не довше ніж три місяці. Надається психологічна, юридична, за 
потреби, медична допомога. 

У Чернівцях також функціонує заклад, який приймає осіб, які постраждали 
від домашнього насильства – центр доброти для мами і дитини «Місто Добра». 
Центр – це двоповерхова цегляна споруда з підвальним приміщенням, яка 
адаптована для людей з інвалідністю. Тут облаштовано 27 житлових кімнат для 
цілодобового перебування 80 осіб, спортзал, бібліотека, кінозал, дві дитячі 
кімнати, масажний кабінет та медичний пункт. Крім проживання, у закладі 
надається юридична, психологічна та соціальна підтримка, мешканці 
здобувають навички ведення домашнього господарства, за потреби можуть 
здобути освіту, працевлаштуватись. 

В Івано-Франківській області діє Обласний центр соціальної підтримки 
дітей Івано-Франківської обласної ради в м. Тлумачі, у якому передбачені 
ліжко-місця для дітей, постраждалих від домашнього насильства, а також 
Кризова кімната тимчасового перебування для осіб, постраждалих від 
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домашнього насильства, яка створена ГО «ДОМ48/24». Також, в в смт 
Верховина знаходиться Івано-Франківський обласний центр соціально-
психологічної допомоги, який працює вже біля 16 років та надає допомогу 
особам, що потраждали від домашнього насильства. Це двоповерхова споруда з 
кухнею, чотирьма кімнатами, відпочинкавою зоною та кімнатами для надання 
послуг психолога. Розрахований заклад на одночасне перебування в ньому не 
більше 30 осіб. 

На Волині надають допомогу особам, які постраждали від домашнього 
насильства, адже в області діють 2-а обласні спеціалізовані заклади, які 
надають допомогу жертвам насильства: Закарпатський обласний центр 
соціально-психологічної допомоги (м. Ужгород) та Закарпатський центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Свалява). З 2015року функціонує 
центр соціально-психологічної допомоги, а з 2019 року – притулок.  

У Києві діють декілька кризових кімнат та створені притулки для 
постраждалих від домашнього насильства. Притулок розрахований на 
одночасне проживання 15 осіб з дітьми, надається послуга з проживання, 
психологічна підтримка, юридична допомога та допомога соціальних 
працівників. Тут передбачена кімната для дозвілля та бібліотека. Притулок є 
доступним для маломобільних груп населення. Термін перебування складає 90 
днів, але, за крайньої необхідності, може бути продовжений до пів року.  

Також у Бучанській територіальній громаді відкрили центр для жінок, що 
постраждали від насилля «Шелтер Святої Ольги». У центрі жінки з дітьми 
зможуть отримати психологічну, соціальну, правову, медичну підтримку. 

У м. Запоріжжі діють дві спеціалізовані служби підтримки постраждалих 
осіб - мобільна бригада соціально – психологічної допомоги постраждалим 
особам та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, яка 
сформована в 2020 р. при Запорізькому міському центрі соціальних служб для 
сім’ї дітей та молоді, а також центр соціально – психологічної допомоги для 
постраждалих від домашнього насильства, який був створений та функціонує 
при Запорізькій обласній громадській організації «Об’єднання психологів та 
психоаналітиків «Взаємодія»». Також на даний час на стадії реалізації проєкт 
притулку для осіб, які зазнали домашнього насильства.  

У Маріуполі працюють сервіси для виявлення постраждалих і надання їм 
допомоги. З 2017 року функціонує притулок для осіб, які постраждали від 
домашнього насильства та насильства за ознакою статі, мобільна бригада. З 
вересня 2020 року - денний центр соціально-психологічної допомоги особам, 
які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 

Маріупольський притулок – це одноповерхова споруда, частина будівлі 
зблокована із іншою структурою. Як зазначають працівники гарячої лінії, під 
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час інтерв’ю проведенного автором, таке розташування є досить виправданим, 
оскільки забезпечує деяку заплутаність для агресора у пошуках притулку, що є 
досить добре для осіб, які тут перебувають. У закладі є три кімнати, що 
розраховані на одночасне перебування 10 осіб, наявна спільна кухня та душова 
кімната. Були випадки, коли у закладі перебувало 17 жінок з дітьми, на цей час 
доставлялись ліжка, щоб забезпечити проживання постраждалим. 

Місто Дніпро також має можливість прийняти осіб, які спраждають від 
домашнього насильства, адже тут функціонує комунальний заклад соціального 
захисту «центр соціальної підтримки дітей та сімей «Мамине щастя» 
Дніпровської міської ради. Заклад розташований в центрі міста та розрахований 
на 40 осіб. Тут надається можливість проживання, соціально-психологічна 
підтримка, присологічна допомога, правове консультування, допомога у 
здобутті освіти, фаху, навичок самостійного життя. Максимальний термін 
перебування жінки з дитиною у закладі не перевищує 6 місяців. 

Також продовжуються ремонтні роботи у новому Притулку для 
постраждалих від насильства. Він буде розрахований на 15 осіб та надаватиме 
можливість перебувати постраждалим разом з дітьми. Тут постраждалі зможуть 
отримати не тільки дах над головою, а й психологічну та юридичну допомогу. 

Згідно наданою авторові інформацією Департаментом соціального захисту 
населення облдержадміністрації, у Луганській області працюють три притулки 
для жінок, які постраждали від домашнього насильства і насильства за ознакою 
статі. Дані притулки знаходяться у містах Кремінна, Попасна, Рубіжне. 

В Одесі та області загалом створені 4 таких Притулки. У Херсоні з 2019 
року функціонує кризовий центр для постраждалих від домашнього насильства.  

Добре спроектований об'єкт створить розширення можливостей для 
мешканців, сприяючи розвитку особистої ідентичності, постановці цілей та 
прийняттю рішень; створить міцну основу для оперативної підтримки 
відповідними службами [6, с.51]. 

Кожен притулок співпрацює із місцевими службами і має свої 
домовленості із садочками та школами у відповідному районі. Тож дітям не 
потрібно переривати свій навчальний процес. 

Притулки повинні містити приватні спальні кімнати, які можуть 
замикатися зсередини, щоб забезпечити клієнтів певним рівнем особистого 
контролю та захисту під час проживання [5 с.179]. 

Вивчивши вітчизняний досвід, можна підсумувати, що притулки в Україні, 
зазвичай, входять до складу інших соціальних структур, тільки незначна 
кількість діють як окремі заклади. Найчастіше вони займають одне крило 
одноповерхового будинку, чи один із поверхів двоповерхової споруди. 
Притулки надають допомогу в проживанні, харчуванні, створені куточки для 
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дозвілля дітей, надається юридична, психологічна, реабілітаційна та, за 
потреби, медична допомога. Переважна більшість притулків розташовані в 
центральній частині міста (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Типова модель притулку для осіб, що постраждали від домашнього насильства 

 
В Україні поширені також кризові кімнати, які виконують функцію 

тимчасового прихистку, однак не вистачає притулків для осіб, які постраждали 
від домашнього насильства. Але перспективи будівництва та проєктування 
притулків є досить оптимістичними, адже, як повідомила в інтерв'ю виданню 
«Кореспондент» перша леді Олена Зеленська, згідно з планом дій, який був 
затверджений Кабінетом Міністрів, тільки до грудня 2021 року має бути 
створено 28 нових притулків.  

Під керівництвом Обиночної З.В., на кафедрі архітектури та 
містобудування ІФНТУНГ, було виконано дипломний проєкт бакалавра ст.гр. 
АМ-17-2 Тулайдан І. на тему «Притулок для матері та дитини, які страждають 
від домашнього насильства» (рис.3). 

Територія притулку рівнинна, знаходиться на околиці міста, неподалік 
знаходяться річка та озеро, також на території розміщена велика кількість 
дерев. Проєктована споруда притулку виконана з сучасних матеріалів з 
поєданням скла, каменю та металу. 

Об’єм споруди являє собою чотири блоки, які об’єднані між собою. 
Загальний вигляд будівлі загалом не виділяється з оточуючого середовища в 
умовах безпеки та конфіденційності проживаючих у притулку.  

Притулок – дворівнева споруда. На першому рівні розташовано 4 блоки: 
перший блок – центральний, в який можна потрапити з головного входу, тут 
знаходяться гардеробна, рецепція, атріум, кабінет охорони та кабінет 
реабілітолога; другий блок включає в себе лікувальну зону, де розташовані  
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Рис. 3. Проєкт на тему «Притулок для матері та дитини, які страждають від 
домашнього насильства»  
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лікарські кабінети – терапевта, педіатра, травматолога; третій блок включає в 
себе –2 житлові кімнати на 4 осіб, конференц зал та кабінет директора; 4 блок 
повернений на 45 градусів та примикає до третього, включає в себе харчову 
зону: їдальню, кухню, господарський вхід.  

На другому рівні: в першому блоці розташовані технічне приміщення та 
кабінети психологів, в тому числі і дитячого. В другому блоці знаходяться 4 
житлові кімнати з виходом на терасу та кімната для персоналу і загальний 
санвузол; в третьому блоці знаходяться – 3 житлові кімнаті, дві з яких 
двохмісні та одна 4-місна. Також тут знаходиться читальня; в четвертому блоці 
– інтерактивна зона, також тут знаходиться 1 житлова кімната та вихід на 
терасу.  

Домашнє насильство – це поширена проблема, але через обмеження 
бюджету та часу притулки для жертв домашнього насильства, на жаль, часто не 
відповідають вимогам для задоволення потреб мешканців та персоналу 
притулку. Більше того, притулки рідко будуються з нуля. Найчастіше вони 
організовуються у будівлях, які втратили власну функцію і, як наслідок, мають 
низку архітектурно-планувальних проблем та обмежень [11, с. 121]. 

При формуванні таких притулків, необхідно робити основний акцент на 
організацію комфортного середовища для жінок та дітей, оскільки за даними 
соціальних організацій, саме така категорія населення є найбільш вразливою та 
найбільше потерпає від насильства. Вони потребують підтримки, впевненості у 
безпеці, медичної, психологічної, юридичної допомоги, тривалого процесу 
реабілітації і реінтеграції в структуру суспільства, інколи постає потреба в 
працевлаштуванні, що вимагає створення спеціальних типів житла, які 
покликані надати таку допомогу. Такий тип закладу дозволить особам, що там 
перебувають, відновити нормальне фізичне і психічне здоров'я, пройти 
соціальну адаптацію. 

Висновки. Враховуючи проведене дослідження, можна підсумувати, що 
незважаючи на велику кількість закладів, які мають можливість надавати 
допомогу особам, які опинились у важких життєвих умовах, все ж необхідні 
деякі корективи в архітектурно-планувальному вирішенні, а саме – створення 
необхідних додаткових приміщень, для того, щоб була можливість особам, які 
постаждали від домашнього насильства, швидше вийти із кризового стану.  

Сучасний притулок для осіб, що страждають від домашнього насильства – 
принципово новий тип соціального житла. Основна відмінність притулків від 
кризових кімнат – це час перебування, рівень комфорту та забезпечення 
безпеки. Час перебування у кризових кімнатах складає 7-10 днів, у притулках – 
1-3 місяці, за крайної необхідності, може бути 6 місяців. У кризових кімнатах 
облаштовано індивідуальні помешкання для кожної особи чи сім’ї, які 
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потрапили у складну життєву ситуацію та нагадують міні квартири із власною 
спальною кімнатою, невеличкою кухнею та санвузлом. У притулках, 
найчастіше це одна спільна кімната на двох осіб і загальна кухня-їдальня та 
санвузол з душовими. Дані відмінності суттєво впливають на архітектурно-
планувальну організацію кожної з установ. 

На жаль, кількість осіб, які страждають від домашнього насильства весь 
час збільшується, що підтверджує необхідність дослідження такого роду 
закладів.  
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Аннотация 

Обыночная Зоряна Васильевна, кандидат архитектуры, доцент кафедры 
архитектуры и градостроительства, Ивано-Франковский национальный 
технический университет нефти и газа. 
Современное состояние и перспективы развития в Украине архитектуры 

приютов для лиц, пострадавших от домашнего насилия 
Актуальность темы исследования связана с социальной необходимостью 

создания приютов для пострадавших от домашнего насилия. В настоящее время 
создание такого рода заведений остро необходимым, поскольку с каждым днем 
фиксируется все больше случаев домашнего насилия, а убежище может стать 
тем «островком», который выполняет функцию защиты, безопасности, 
реабилитации и помощи. 

В статье рассмотрены отечественный опыт проектирования и 
строительства приютов для лиц, страдающих от домашнего насилия и 
возможности нового строительства. Проведено интервью с директорами 
приютов Украины и диспетчерами горячих линий. Рассмотрены существующие 
приюты для матери и ребенка, выявлены основные архитектурно-
планировочные характеристики. Проведен обзор отечественных и зарубежных 
научных исследований. 
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Цель исследования заключается в выявлении лучших черт в архитектурно-
планировочной организации таких заведений в Украине. 

Ключевые слова: архитектура; убежище; домашнее насилие; социальное 
жилье; отечественный опыт; перспективы строительства. 

 
Annotation 

Obynochna Zoriana, PhD in Architecture, Associate Professor of the 
Department of Architecture and Urban Planning, Ivano-Frankivsk National Technical 
University of Oil and Gas. 

Current status and prospects of development in Ukraine of the architecture of 
shelters for people suffered from domestic violence 

The article analyses domestic experience in the design and construction of 
shelters for domestic violence victims and the possibility of new construction. The 
directors of Ukrainian shelters and hotline managers were interviewed. The existing 
shelters for mothers and children were analysed, the main architectural and planning 
features were determined.  Domestic and foreign scientific works were analysed.  

The research topic is relevant due to the social need of shelters for domestic 
violence victims. Currently, such institutions are to be established as more and more 
cases of domestic violence are being recorded every day, therefore the shelter can 
become the «island» for protection, safety, rehabilitation and assistance.  

A modern shelter for people suffering from domestic violence is a conceptually 
new type of social housing. The main difference between shelters and crisis rooms is 
the time of stay, comfort and security levels. The time spent in crisis rooms is 7-10 
days, in shelters - 1-3 months, if necessary, it can be 6 months.  Crisis rooms are 
equipped with individual accommodation for each person or family in a difficult life 
situation and look like mini-apartments with their own bedroom, small kitchen and 
bathroom.  In shelters, most often, it is one common room for two people, a shared 
kitchen-dining room and a bathroom with shower. These differences significantly 
affect the architectural and planning organization of each institution.  

The study revealed that shelters in Ukraine are usually part of other social 
structures, only a few operate as separate institutions. Most often they occupy one 
wing of a one-storey house, or one of the floors of a two-storey building.  Shelters 
provide assistance with housing, food, recreational sites for children, legal, 
psychological, rehabilitative and, if necessary, medical assistance. The vast majority 
of shelters are located in the central part of the city.  

The purpose of this study is to identify the best features in the architectural and 
planning organization of such institutions in Ukraine. 

Keywords: architecture; shelter; domestic violence; social housing; domestic 
experience; construction prospects. 
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МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ 

ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ СТИР 
 

Анотація: проаналізовано основні джерела забруднення поверехневих вод 
річки Стир, розглянуто математичні моделі, що описують зміну значень 
хімічних та бактеріологічних показників якості річкових вод, обґрунтовано 
наслідки впливу неочищених чи недоочищених стічних вод, що скидаються до 
річки на якість води в ній, на основі геоінформаційних систем (ГІС) побудовано 
прогнозні моделі стану забруднення поверхневих вод річки Стир на п'ять 
станцій спостережень у межах Волинської та Рівненської областей на період з 
2000 до 2022 року; доведено достатність періодичного моніторингу 
забруднення поверхневих вод для прогнозування їх якісного стану. 

Ключові слова: моделювання; прогнозування стану забруднення; річка; 
поверхневі води; основні забруднювачі; картографування; ГІС. 

 
Постановка проблеми. Річки є важливим джерелом забезпечення 

життєдіяльності людини, сільськогосподарських та промислових потреб. 
Зниження якості річкової води іноді виникає внаслідок природних процесів, 
однак значно частіше внаслідок антропогенної діяльності, зокрема через 
скидання промислових стоків, побутових стічних вод та міських стічних вод, 
неточкових сільськогосподарських стоків. Промисловий і побутовий стік 
стічних вод, а також сільськогосподарські стоки з полів становлять значний 
відсоток у забрудненні річок [3]. В останні десятиліття ефективним 
інструментом управління стічними водами, а отже і прийняття рішень є ГІС, 
оскільки вона значно спрощує обробку значних за обсягами геопросторових і 
атрибутивних даних [2]. Застосування ГІС забезпечує інтеграцію карт для 
визначення місць потенційного забруднення та географічну індикацію 
забруднення в різних частинах річки. 
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Розробка та впровадження математичних моделей в Україні дозволить 
покращити якість моніторингу води в річках та полегшить її подальший 
контроль під час практичного водокористування. 

Основною проблемлою є забруднення водних об’єктів скидами 
забруднюючих речовин із зворотними водами промислових підприємств та 
підприємств житлово-комунального господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На науковій основі вивченням 
моніторингу водних ресурсів для прогнозування забруднення поверхневих вод 
річок займались такі вітчизняні та іноземні дослідники: Мокін В.Б., Мокін Б.І., 
Amadi, A. N., Olasehinde, P. I., Okosun, E. A., &Yisa, J., Barakat A, El Baghdadi 
M, Rais J, Aghezzaf B, Slassi M., Bartram, J., & Balance, R., Dutta V., Eluozo, S. N., 
Furlan A, Galeazzo A, Paggiaro A., He B, Dai M, Zhai W, Guo X, Wang L., 
Huffmeyer, N., Klasmeier, J., &Matthies, M., Kumar P, Kaushal RK, Nigam AK., 
Le TTH, Zeunert S, Lorenz M, Meon G., Lorenz M, Prilop K, Thang MT, Le H, 
Hieu ND, Meon G, Quan NH., Sorche NL, McDermott G, O’Boyle S, Wilkes R, 
Stengel DB., Singh KP, Malik A, Sinha S., Tashtoush SM, Al-Subh SA., Wang Y, 
Wang P, Bai Y, Tian Z, Li J, Shao X, Li BL. [1-19]. 

Метою публікації є побудова прогнозних моделей стану забруднення 
поверхневих вод річки Стир на основі офіційних статистичних даних та 
прогнозування стану її забруднення на 5 ключових  її ділянках.  

Основна частина. Об’єкт дослідження – р. Стир протікає в межах 
Львівської, Волинської та Рівненської областей України, а також Білорусі, вона 
є правою притокою річки Прип'ять, що відноситься до водозбірного басейну 
Дніпра. Розміщення 5 станцій спостереження на території Волинської та 
Рівненської областей зображено на рис. 1.  
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Розміщення гідрологічного поста в м. Луцьк та його зовнішній вигляд 
показано на рис. 2-3. 

 
 

 

 
Відбір проб для цілей даного дослідження проводився на усіх п’ятьох 

станціях, розташованих в кожній точці скидання стічних вод вздовж русла 
річки Стир на території Волинської та Рівненської областей. 
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Пропорційний за часом відбір проб стічних вод проводився чотири рази 
протягом періоду дослідження з інтервалом в два місяці з січня 2000 року по 
грудень 2020 року в усіх п’ятьох точках. Відбір проб проводився в точці 
турбулентного потоку поруч з точками виходу дренажів в денний час з 10:00 до 
16:00 з використанням простого ручного пристрою для відбору проб. 

Дослідження річкових процесів завжди проводиться насамперед з метою 
вивчення їх впливу на якість річкової води. Якість води є головною 
характеристикою річок в аналізі їх екологічного стану та з точки зору 
водокористування. Водокористування є невід’ємною частиною людського 
життя. Зокрема, це водовідбір питної води і води, необхідної для господарських 
цілей, використання води для рекреаційних цілей та для розведення риби, 
використання річок як приймачів стічних вод тощо.  

Одним з основних способів, які допомагають вирішувати проблеми, що 
пов’язані з якістю річкових вод, є математичне моделювання. Побудувавши 
математичну модель динаміки якості річкової води, можна визначити ступінь 
та глибину її очищення, відповідність нормам питного та господарського 
використання. Можна визначити, також, якість води у будь-якій точці річки в 
будь-який момент часу та розробити комплекс заходів, що необхідні для 
приведення цієї якості у відповідність до рекреаційних або рибогосподарських 
вимог. На основі моделі можна спрогнозувати наслідки впливу неочищених чи 
недоочищених стічних вод, які скидаються до річки, на якість води в ній.  

У даному дослідженні моделювання вмісту різних забруднюючих речовин 
в місцях скидання стічних вод, оцінка навантаження забруднюючих речовин, 
що скидаються в річку Стир і визначення показників відносного забруднення 
різних ділянок річки Стир нижче за течією до кожної точки скидання було 
виконано за допомогою QGIS 3.20.0 'Odense'. 

Збільшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище 
одночасно з підвищенням вимог до якості річкових вод обумовлюють 
актуальність проблеми, котра розглядається. 

В Україні та за кордоном вже розроблено чимало математичних моделей, 
які описують річкові процеси та зміни якості річкових вод. 

Дані про витрату в стічних водах річки Стир, що необхідні для розрахунку 
питомого навантаження забруднюючих речовин, були отримані з офіційного 
сайту Державного агентства водних ресурсів України (табл. 1). 

Згідно Державних стандартів найбільша увага приділяється вимірюванню 
фізико-хімічних та бактеріологічних показників якості води, що є 
визначальними і забезпечують достатню якість прогнозування. 
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Розглянемо основні річкові процеси, під час дії яких може змінюватись 
ступінь забруднення води – зменшуватись чи збільшуватись значення 
відповідних фізико-хімічних та бактеріологічних показників її якості.  

 
Витрати стічних вод річки Стир (2000-2020 рр.) 

Таблиця 1  
 

Розглянемо основні річкові процеси, що впливають на зміну ступеня 
забруднення води – зменшення чи збільшення значень відповідних фізико-
хімічних та бактеріологічних показників її якості. Зокрема, розглянемо 
процеси, що впливають на зміну таких хімічних показників якості води, 
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зменшення значень яких означає зменшення ступеня забруднення річкової 
води. 

Розглянемо найбільш поширені як в Україні, так і за її межами 
математичні моделі, що описують зміну значень хімічних та бактеріологічних 
показників якості річкових вод. Для простоти обмежимось моделюванням 
якості води в середніх та малих рівнинних річках, в яких розподіл значень 
показників якості води в глибину та в ширину є відносно однорідним і в 
першому наближенні може повністю характеризуватись значенням показників 
в одній опосередкованій точці поперечного перерізу річки.  

Більшість відомих моделей за кількістю та характером процесів, які 
враховуються, можна поділити на три типи: моделі, що враховують лише 
процеси розбавлення вод; моделі, що враховують процеси самоочищення річки, 
але без урахування процесів розбавлення; моделі розбавлення, що враховують 
процеси з урахуванням процесів самоочищення. В процесі дослідження 
використовувались моделі першого типу. 

Серед моделей першого типу найбільш поширеною є модель 
В.А. Фролова – Д. Родзиллера для консервативних речовин, тобто речовин, які 
не вступають в хімічні реакції  

01 0, xxtxtxtF
dt

tdx
cp                   (1) 

де tx  - значення концентрації речовини в річковій воді; t  - час; txcp  - 

середнє значення tx  в створі повного змішування; tF1  - деяка нелінійна 
функція, вигляд якої виведений В.А. Фроловим на основі аналізу розмірностей і 
характеризує зменшення концентрації x  за рахунок процесів розбавлення. 

Дана модель описує зміни значення показника x  в часі t , але напрактиці 
її використовують для опису його зміни в просторі – вздовж осі z . Така 
інваріантність пов’язана з тим, що модель (1) описує окремий об’єм річкового 
потоку, який переміщується вздовж осі z  зі швидкістю течії річки v і для 
якого  

tz                       (2), 

а тому за час t  даний об’єм річкової води переміститься на відстань t в 
напрямку течії річки і навпаки, щоб переміститись на відстань z , йому 

потрібний час /z . 
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Інший підхід використовується в моделях, що засновані на 
диференціальному рівнянні другого порядку в частинних похідних, у якому 

зміна значення x моделюється як в часі t , так і в просторі z . 
Прикладами таких моделей є моделі В.М. Маккавеєва, А.В. Караушева, 

А.М. Айтсама, Х.А. Вельнера, Л.Л. Паалю, М.А. Бесценної, М.А. Руффель та 
інших. Наприклад, для однієї просторової координати z пропонується модель 

z
ztx

z
ztx

t
ztx ,,,

2

2

              (3) 

з початковими та граничними умовами 
tbLtxtatxzxzx ,,0,,,0 0              (4) 

де  - коефіцієнт турбулентної дифузії;  L - довжина ділянки річки, що 

моделюється; zx0  - залежність значень x  від координати z в межах ділянки 

моделювання в початковий момент часу; ta  і tb  - залежність значень x від 

часу t на вході 0z   і на виході Lz  ділянки моделювання, відповідно. 
Головним недоліком моделей першого типу є те, що вони можуть 

застосовуватися для опису динаміки концентрацій лише консервативних 
хімічних речовин, враховуючи тільки один основний фізичний чинник – 
розбавлення (розповсюдження та перемішування). Крім цього, основним 
недоліком моделі Фролова є невідповідність динаміки реальних процесів 
розбавлення експоненціальному закону, а моделі Маккавеєва та інших – 

необхідність збору додаткової інформації, зокрема значень функцій ta , tb  

та zx0  [1]. 
Через велику різницю в мінімальних або максисмальних значень значний 

вплив мають середні концентрації різних параметрів. 
 
 Отже, в нашому випадку, процес моделювання можна виконувати не за 

трьома просторовими координатами, а лише за однією – z , вісь якої 
спрямована вздовж напрямку течії опосередкованого річкового потоку. 

На рис. 4–8 наведено прогнозні діаграми стану забруднення поверхневих 
вод на 2021-2022 роки на 5 станціях спостереження річки Стир. 
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Аналізуючи отримані прогнозні діаграми (рис. 4-8), можна стверджувати, 
що в період 2021-2022 років найбільші забруднення поверхневих вод річки 
Стир будуть спостерігатись на станціях спостережень 2, 3 і 4. 

На станції спостереження 2, 3 та 4 спостерігається перевищення вмісту 
показників речовин: хлоридів та поліфосфатів. 

На основі аналізу діаграм (рис. 4-8) можна стверджувати, що використання 
математичних моделей першого типу є досить важливим для ефективного 
аналізу складних даних про якість води та отримання результатів для 
оптимізації моніторингу забруднення річки Стир. 

 
Висновки 
Для моніторингу малих річок, таких як р. Стир, короткочасний моніторинг, 

а також усі природні поточні заходи, зокрема гальмування нітрифікації, 
забезпечення азотистих та вуглецевих біохімічних потреб у кисні, регулювання 
рівня осаду повинні враховуватися одночасно. Виконані дослідження показали 
доцільність та ефективність циклічних спостережень якості води. 

У даному дослідженні було застосовано методи математичного 
моделювання і прогнозування забруднення річок та на його основі побудовано 
прогнозні діаграми на 2021–2022 роки. Отримані прогнозні моделі можуть 
слугувати для оптимізації інженерно-економічного контролю. 
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Таким чином, доцільно залучати ГІС-програми та математичне 
моделювання в процес прийняття екологічних рішень для ефективної оцінки 
впливу на навколишнє середовище. 
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Аннотация 

Кондратюк Анатолий Викторович, аспирант кафедры геодезии 
землеустройства и кадастра Волынский национальный университет им. Леси 
Украинки. 

Моделирование и прогнозирование состояния загрязнения 
поверхностных вод реки Стырь 

Определены основные источники загрязнения поверхностных вод, 
рассмотрены математические модели, описывающие изменение значений 
химических и бактериологических показателей качества речных вод, 
обоснованно последствия воздействия неочищенных или недоочищенных 
сточных вод, сбрасываемых в реки на качество воды в ней, на основе ГИС 
построено прогнозные модели состояния загрязнения поверхностных вод реки 
Стырь на пяти станциях наблюдений в пределах Волынской и Ровенской 
областей на период до 2022 года; доказано, что периодический мониторинг 
загрязнения поверхностных вод является достаточным для качественного 
прогнозирования их состояния и т. п. 

Ключевые слова: моделирование; прогнозирование состояния загрязнения; 
река; поверхностные воды; основные загрязнители; картографирование; ГИС. 
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Annotation 
Kondratiuk Anatolii Viktorovych, post-graduate student of the Department of 

Geodesy, Land Management and Cadastre Lesya Ukrainka Volyn National 
University. 

Modeling and forecasting of the status of surface water pollution of the Styr 
river 

The main sources of surface water pollution are determined, mathematical 
models describing the change of values of chemical and bacteriological indicators of 
river water quality are considered, the consequences of influence of untreated or 
under-treated wastewater discharged into rivers on the quality of water in it are 
substantiated, predictive models of the state of pollution of surface waters are built on 
the basis of GIS of the Styr River at five observation stations within the Volyn and 
Rivne regions for the period up to 2022, it has been proved that periodic monitoring 
of surface water pollution is sufficient for their qualitative forecasting of their 
condition, etc. 

In recent decades, GIS has been an effective tool for wastewater management 
and, therefore, more effective decision-making, as it greatly simplifies the processing 
of large amounts of geospatial and attributive data. The use of GIS provides the 
integration of maps to identify places of potential pollution and geographical 
indication of pollution in different parts of the river, downstream to the outlets of 
wastewater. 

Studies of river processes have always been conducted primarily to study their 
impact on river water quality. Water quality is the main characteristic of rivers in the 
analysis of their ecological condition and in terms of water use. 

Our study emphasizes the feasibility and effectiveness of short-term continuous 
monthly measurement of water quality and the development of the river index in 
order to focus management decisions on the gradual improvement of water quality. 

In this study, mathematical modeling of river pollution forecasting was used and 
forecast diagrams for 2021-2022 were constructed. As a result, these data will be an 
effective environmental decision-making tool for the implementation of optimal 
engineering controls at points of interest to prevent environmental damage and 
protect human health. 

Key words: modeling; pollution forecasting; river; surface waters; main 
pollutants; mapping, GIS. 
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ЗАСТОСУВАННЯ «ХВИЛЬОВОГО» МЕТОДУ ДО РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ ТА ВАНТАЖІВ У 
МЕГАПОЛІСАХ ЗАДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ТРАНСПОРТНОЇ 

МЕРЕЖІ Й ІНФРАСТРУКТУРИ.  
Концептуальні основи, математичне забезпечення. 

 
Анотація: пропонується новий підхід до розв’язку задач оптимізації, які 

виникають у інженерній та транспортній логістиці при проектуванні та 
будівництві доріг (зокрема, у мегаполісах, поблизу великих транспортних 
вузлів, поблизу кордонів держави) задля перевезення вантажів та пасажирів й 
реалізації міжнародної торгівлі. Розглянуті фундаментальні задачі сучасної 
інженерної логістики – задача про оптимальне розміщення (транспортних 
вузлів) й задача про ідентифікацію та сегментацію логістичних, транспортно-
логістичних зон. Вказані задачі розв’язуються за допомогою методів 
варіаційного числення, зокрема, т.з. «хвильового» методу, заснованого на 
принципі Ферма, існуючого у фізичній оптиці, котрий базується на аналогії між 
знаходженням глобального екстремуму інтегрального функціоналу й 
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розповсюдженням світла у оптично неоднорідному середовищі. Для вказаного 
методу розроблений чисельний алгоритм для ПЕОМ.  

Ідея «хвильового методу/підходу належить В.В. Башурову, котрий 
запропонував використовувати методи геометричної та фізичної оптики для 
дослідження прикладних задач безпеки та деяких суміжних питань. Сутність 
«хвильового методу» полягає у тому, що спочатку задача безпеки зводиться до 
пошуку глобального мінімуму нелінійного функціоналу. У свою чергу, задача 
мінімізації розв’язується шляхом побудови траєкторії руху фронту «світлової 
хвилі», котрий рухається у оптично неоднорідному середовищі.  

Відшукання мінімуму функціоналу є класичною задачею варіаційного 
числення, для розв’язку котрої розроблений значний математичний апарат. 
Однак більшість відомих методів ефективно визначають тільки локальні 
екстремуми. «Хвильовий» метод дозволяє ефективно розв’язувати задачу 
знаходження глобального екстремуму. 

У даній роботі запропонована концептуальна основа та науково 
обґрунтована модифікація даного «хвильового» методу задля розв’язку задач 
оптимізації, виникаючих у інженерній та транспортній логістиці, у тому числі 
задачі про оптимальне розміщення транспортного вузла, транспортно-
логістичного центру (складу) й задач оптимальної ідентифікації та сегментації 
логістичних зон (мегаполісів, великих транспортних вузлів). 

Ключові слова: хвильовий метод; розв’язок задач оптимізації; 
інженерна/транспортна логістика; варіаційне числення; принцип Ферма; методи 
геометричної оптики; мегаполіси; великі транспортно-логістичні центри; вузли; 
склади. 
 
 

Постановка проблеми. Оптимізація перевезень пасажирів та вантажів у 
сучасних мегаполісах задля поліпшення транспортної інфраструктури останніх 
є однією з фундаментальних проблем інженерної/транспортної логістики й 
тому різноманітні задачі такого класу виникають у даній області доволі часто. 
Як правило, розв’язок таких задач здійснюється фахівцями-логістами з 
використанням досить простого математичного апарату. У більшості випадків 
мова йде про застосування методів теорії графів чи різноманітних модифікацій 
задачі лінійного програмування [1-3].  

Для розв’язку однієї з фундаментальних задач логістики – задачі про 
оптимальне розміщення, наприклад, у мегаполісі логістичного центру - 
традиційно використовується метод «центра тяжіння», заснований на 
ототожненні логістичної системи з системою матеріальних точок [1] та його 
модифікації. У [4] запропонований метод визначення оптимального 
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місцезнаходження базового контейнерного терміналу, заснований на методі 
дихотомії. Даний метод також можна застосовувати для визначення 
оптимального розміщення складу. Перевагою усіх вказаних вище методів є їх 
простота та універсальність. Однак зрозумілі й певні недоліки, головний з 
котрих пов’язаний з тим, що не використовується у повному об’ємі інформація 
про стан транспортної мережі, про рельєф місцевості, про наявність природних 
перепон (гори, водойми, яри), про щільність населення тощо. 

При розв’язуванні ще однієї важливої для сучасної 
інженерної/транспортної логістики задачі ідентифікації й сегментації 
логістичних зон (визначення границь зон приналежності) тривалий час 
застосовувались прості концептуальні (тобто описові) моделі [5]. В останні 
роки у науковій літературі стали з’являтись роботи, котрі для розв’язку даних 
логістичних задач застосовують методи кластеризації, засновані на теорії 
нечітких множин з використанням математичного програмування [6,7]. Даний 
напрямок є доволіперспективним. Однак подібний підхід не завжди може бути 
застосованим, особливо у випадку, коли задача є неперервною, а не 
дискретною, завдяки тому, що існує проблема адекватного визначення функції 
належності (про це мова піде у другій і наступних частинах даного 
дослідження). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У даному дослідженні задля 
того, щоб здолати вказані недоліки, притаманні методам, котрі раніше 
використовувались для розв’язку задач оптимізації, виникаючих у 
інженерній/транспортній логістиці, авторами пропонується використовувати 
підхід, заснований на аналогії між розповсюдженням світла (у неоднорідному 
оптичному середовищі) й відшуканням глобального екстремуму функціонала 
(«хвильовий метод»). (Зазначимо, що у геометричній оптиці існує відомий 
принцип Ферма, згідно якого світло розповсюджується у неоднорідному 
оптичному середовищі від точки А до точки В найкоротшим шляхом, тобто 
таким шляхом (як правило, це криволінійна траєкторія), оптична довжина 
котрого є найменшою). 

Ідея подібного підходу належить, зокрема, В.В. Башурову [8,9], котрий 
запропонував використовувати методи геометричної оптики для дослідження 
прикладних задач безпеки та деяких суміжних питань. Сутність «хвильового 
методу» полягає у тому, що спочатку задача безпеки зводиться до пошуку 
глобального мінімуму нелінійного функціоналу. У свою чергу, задача 
мінімізації розв’язується шляхом побудови траєкторії руху фронту «світлової» 
хвилі, який рухається у оптично неоднорідному середовищі. 

Відшукання мінімуму функціоналу є класичною задачею варіаційного 
числення [10-12], для розв’язку котрої розроблений великий за обсягом і 
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потужний математичний апарат [10,12]. Однак більшість відомих методів 
ефективно визначають тільки локальні екстремуми. «Хвильовий» метод 
дозволяє ефективно розв’язувати задачу знаходження глобального екстремуму. 

Подібний підхід до розв’язку вказаних вище задач є актуальним і новим, 
й для вирішення типових проблем інженерної/транспортної логістики 
використовується вперше. Слід зазначити, що авторам даної роботи не вдалось 
знайти (після детального аналізу) у літературі аналогічних підходів у цій сфері 
людської (економічної) діяльності. 

Мета даного дослідження полягає у обґрунтуванні модифікації 
«хвильового» методу задля розв’язування задач, які виникають у 
інженерній/транспортній логістиці, у тому числі задачі про оптимальне 
розміщення логістичного центру (складу) мегаполісу (друга частина 
дослідження) та задач оптимальної ідентифікації й сегментації транспортно-
логістичних зон великих міст (третя частина дослідження). 

Задля досягнення вказаних вище цілей даної роботи використовуються 
наступні методи дослідження: 1) методи математичної фізики; 2) методи 
математичного моделювання; 3) методи класичного варіаційного числення. 

Основні результати та їх обговорення.  
1. Постановка задачі про прокладку дороги. Опишемо метод найбільш 

детально на прикладі розв’язку задачі про прокладку дороги від пункту А до 
пункту В. Нехай необхідно визначити оптимальний у певному сенсі маршрут 
(наприклад, з найменшими витратами на будівництво) з пункту А у пункт В. 
Зазвичай ця задача розв’язується методами теорії графів [3]. Однак у багатьох 
випадках число можливих варіантів прокладки дороги не є скінченим і навіть 
ліченим, тобто задача не може бути адекватно формалізована у межах теорії 
графів. 

Нехай у деякій обмеженій області 2RD  з кусково-гладкою границею 
задача інтегрована (наприклад, кусково-неперервна) функція ,0),( yxf  яка 
характеризує вартість прокладки дороги (шляху) у точці ).,( yx  Тоді вартість 
будівництва дороги з А до В вподовж маршруту Г обчислюється як: 

 
 

Г
dГyxfГB .),()(                                              (1) 

 
Функція ),( yxf  може бути задана таблично, її аналітичний вид у 

загальному випадку невідомий. Необхідно знайти таку лінію 0Г  з 
),( BAG множини кусково-гладких кривих, які лежать у області D  й з’єднують 

точки А та В, вподовж котрої інтегральний функціонал (1) приймає мінімальне  
значення: 
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0

).,(,),()(min
Г

BAGГdГyxfГB                                        (2) 

 
З точки зору геометричної оптики, вираз (2) визначає час, за який світло, 

випущене з точки А, досягне точки В, рухаючись у оптично-неоднорідному 
середовищі з місцевою швидкістю світла ),(/1),( yxfyxc  [13].  

Згідно з принципом Гюйгенса будь-яку точку області D , котрої вже 
досягло світло, можна розглядати у якості самостійного джерела світла. Таким 
чином, випускаючи світлову хвилю з точки А, можна побудувати траєкторію її 
руху й зафіксувати фотон, котрий першим досягне точки В. Далі, рухаючись у 
зворотному напрямку по часу, можна відтворити траєкторію руху цього 
фотона, котра й буде шуканою кривою Г*. При цьому зрозуміло, що якщо 
задача розв’язувана, тоді хоча б один розв’язок буде знайдений. 

Приклад. Знайдемо і розв’яжемо диференціальне рівняння ліній 
розповсюдження світла у оптично неоднорідному середовищі, де швидкість 
розповсюдження світла дорівнює ).,( yxv  Згідно принципу Ферма світло 
розповсюджується з однієї точки ),( 00 yxA  у іншу ),( 11 yxB  вподовж кривої. Для 
котрої час T  проходження світла буде найменшим. Якщо рівняння шуканої 
кривої ),(xyy тоді: 

 
1

0

.min
),(

1 2x

x
dx

yxv
y

T                                            (3) 

 
У найбільш загальному випадку рівняння Ейлера для цього функціоналу 

(3), котре визначає необхідну умову досягнення екстремуму, має вид: 
 

0
)(1

)(1
22

2

yv

y
dx
d

v

y
y
v

                                   (4) 

 
і буде тим, котре визначає лінії розповсюдження світла. 

Розглянемо частинні випадки, коли рівняння (4) може бути розв’язане у 
квадратурах. 

Випадок А. .)(;)(;0;),( 2211 yxyyxy
y
vxCyxv                                   (5) 

Розв’язок (4) має вид: 
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                               (6) 

 
 
Випадок Б. .)(;)(;),( 2211 yxyyxyyCyxv                                         (7) 

Розв’язок (4) має вид для :011 xy  
 

.;1
)(
)(;)( 212

1
2

11

2
2

2
122

2
22

1 CC
yCx
yCxCyCx                              (8) 

 
Випадок В. ).(;0)0(;),( 11 xyyyyCyxv                                                  (9) 

Розв’язок (4) дає рівняння екстремалей у вигляді циклоїд (розв’язок записаний 
у параметричному виді): 
 

).cos1();sin( 11 tCyttCx                                          (10) 
Коефіцієнт 1C  знаходимо з трансцендентного співвідношення: 

 

.1arccossin1arccos
1

1

1

1
11 C

y
C
yCx                                (11) 

 
2. Постановка задачі про оптимізацію маршруту руху транспортних 

засобів, які забезпечують постачання товарів виробника продукції через мережу 
складів до споживача. 

2.1. Задача про оптимізацію маршрутів руху транспортних засобів 
конкретного транспортно-логістичного центру, розміщеного на території 
товаровиробника й здійснюючих постачання товарів через мережу складів до 
споживачів цих товарів, які знаходяться у конкретному регіоні, може бути 
зведена до знаходження методами варіаційного числення екстремалей з 
кутовими точками. 

До подібних задач належать задачі на відбиття й заломлення екстремалей, 
котрі є узагальненням відповідних задач на відбиття й заломлення світла у 
оптично неоднорідних середовищах. (Як і раніше, критерієм оптимізації 
траєкторії руху (світла) є мінімальний час проходження світлового променя з 
точки ),( 00 yxA  (місцезнаходження товаровиробника та його транспортно-
логістичного центру обслуговування) до точки ),( 22 yxB (місцезнаходження 
споживача певної групи товарів товаровиробника). При цьому крива (маршрут 
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руху конкретного транспортного засобу) повинна досягти точки B лише після 
відбиття від заданої лінії ),(xy  котра описує місцеположення низки складів 
товаровиробника, які знаходяться поодаль точки ),( 00 yxA (задля забезпечення 
розширення сфери впливу і збуту готових товарів даного товаровиробника) 
(рис.1). 

 

 
Рис.1. Геометрія задачі 2.1. 

 
Необхідно знайти на кривій )(xy  місцеположення такого складу (точка 

),( 11 yxC ), після завантаження у якому транспортних засобів товаровиробника, 
термін доставки (від точки A  до B ), що включає у себе холостий хід 
транспортного засобу (від A  до C ) й завантажений рух останнього (від C до B ), 
буде мати мінімальне значення ( minBCAT ). 

Якщо транспортний засіб рухається по маршруту BCA  з деякою 
швидкістю ),,( yxv тоді час, який витрачається на переміщення транспорту з 
положення ),( 00 yxA  у положення ),( 22 yxB , дорівнює інтегралу: 

 
2

0

.min
),(
)(1 2x

x
ACB dx

yxv
y

T                                         (12) 

 

Цей інтеграл (12) належить до різновиду функціоналів 
2

0

2)(1),(
x

x
dxyyxA  і 

за будь-якого закону зміни швидкості транспортного засобу ),( yxv  у точці 
відбиття (точка ),( 11 yxC ) кут падіння дорівнює куту відбиття (рис. 2). 
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Рис. 2. Оптимальний маршрут транспортного засобу від А до В через С. 
 

Якби точки А, В та С були розміщені інакше, наприклад, так, як вони 
розміщені на рис. 1, тоді для отримання тієї ж умови у точці відбиття завдяки 
двозначності функції )(xyy  зручніше було б проводити дослідження у 
параметричній формі. 

2.2.Заломлення екстремалей. Розглянемо задачу, сформульовану у п. 2.1, 
у іншій постановці. Припустимо, що підінтегральна функція функціоналу  

2

0

),,(
x

x
dxyyxFJ  у розглядуваній області має лінію розриву ),(xy  а граничні 

точки Aта B розміщені по різні сторони лінії розриву (рис. 3). 
 

 

Рис.3. Геометрія задачі п. 2.2. 
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У цьому випадку на границі )(xy  повинні виконуватись 
співвідношення, які характерні для узагальнення відомого закону заломлення 
світла: відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення дорівнює 
відношенню швидкостей руху світла у середовищах 1 та 2, тобто ),(1 yxv й 

:),(2 yxv  

.
),(
),(

)(
2

sin

)(
2

sin

2

1

2

1

yxv
yxv

                                           (13) 

 
2.3. Наведемо нижче всі отримані результати (траєкторії, залежності )(xy ) 

для реалізації мінімальних значень функціоналів (часу T ) у двовимірному 
випадку, які інтегруються у квадратурах.  
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5) .0
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22
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dx
d

v
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y
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В усіх випадках, зазначених вище, (14)-(18), невизначені константи 21,СС  

можна знайти з наступних умов: .)(;)( 10 10
yxyyxy xxxx  

У випадку, коли слід знайти мінімум функціоналу, тобто 
1

0

min,),,(
x

x
dxyyxFT а значення ),(),( 1100 xyxy  тобто «ковзають» вподовж 
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зазначених кривих (рис. 4), крім необхідної умови (диференціальне рівняння 
Ейлера): 
 

,0)( yF
dx
d

y
F

                                                   (19) 

 
слід також виконати дві умови трансверсальності: 
 

.0)(

;0)(

0

1

xxy

xxy

FyF

FyF

                                            (20) 

 

 
Рис.4. 

 

Якщо точка ),( 11 yx переміщується по вертикальній прямій додається умова: 
 

 ,0
1xxyF                                                       (21) 

 
а при переміщенні точки ),( 11 yx  тільки вподовж горизонтальної прямої 
додається умова: 

.0
1xxyFyF                                                  (22) 

 
(Слід зазначити, що точка ),( 00 yx  при цьому залишається фіксованою). 
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2.4. Постановка задачі у тривимірному випадку. Необхідно знайти 
диференціальне рівняння ліній розповсюдження світла у оптично 
неоднорідному середовищі, у якому швидкість розповсюдження світла 
дорівнює ).,,( zyxv  Слід знайти умови реалізації екстремуму (мінімуму) 
наступного функціоналу: 

1

0

.min
),,(

)()(1 22x

x
dx

zyxv
zy

T                                        (23) 

Рівняння Ейлера (необхідні умови реалізації екстремуму функціоналу 
(23)) приймають наступний вид: 
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)()(1
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222

22

222

22

zyv

z
dx
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v
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v
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y
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                            (24) 

 
2.5. Встановимо умови, за яких можлива реалізація екстремуму 

(мінімуму) функціонала (у найбільш загальному випадку) для тривимірної 
постановки задачі: 

 
1

0

.,min,),,,,(
x

x dx
dzz

dx
dyydxzyzyxFT                              (25) 

 
Рівняння Ейлера приймають у цьому випадку (25) наступний вид: 
 

.0)(,0)( zzyy F
dx
dFF

dx
dF                                          (26) 

 
Чотири довільні невизначені константи рівнянь (26) С1, С2, С3, С4 знаходяться з 
умов відомих значень координат точок ),,( 000 zyxA та ).,,( 111 zyxB  

Якщо гранична точка ),,( 111 zyxB  переміщується вподовж деякої кривої: 
),(),( 1111 xzxy  а точка ),,( 000 zyxA - фіксована, тоді до системи рівнянь 

Ейлера (26) необхідно додати наступну умову трансверсальності: 
 

.0)()(
1xxzy FzFyF                                (27) 

 
Якщо гранична точка ),,( 111 zyxB може переміщуватись вподовж деякої 

поверхні ),( 111 yxz , а точка ),,,( 000 zyxA  як і вище, фіксована (такі задачі 
можуть виникати при прокладанні маршруту у гірській місцевості, де 
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необхідно будувати тунелі), тоді до системи рівнянь Ейлера (26) слід додати 
наступні умови трансверсальності: 

 

.0

;0)(

1

1

xxyzy

xxzxy

FF

FzFyF

                                  (28) 

 
2.6. Визначимо умови, за яких реалізується екстремум (мінімум) 

функціоналу (для часу Т ) у тривимірному випадку: 
 

2

1

min,)()(1),,(~ 22
x

x
dxzyzyxAT                                   (29) 

 
якщо точка ),( 111 yxz  («ковзає» по поверхні ),( yxz ), а точка ),,( 222 zyxB - 
фіксована. У цьому випадку умови трансверсальності (28) дещо спрощуються і 
приймають вид: 
 

,0;1
11 xxyxxx zyz                                        (30) 

 
а рівняння Ейлера залишаються такими ж, як у (26), лише з заміною: 
 

.)()(1),,(~),,,,( 22 zyzyxAzyzyxF                                  (31) 
 

Умови трансверсальності (30) можна подати у вигляді: 
 

)1(
1 zy

yx
 .1xxпри                                                (32) 

 
Тобто умова (32), по суті, є умовою паралельності вектору дотичної 
),,1( zyt до шуканої екстремалі у точці ),,( 111 zyx й вектора нормалі )1,,( yxN  до 

поверхні ),( yxz  у точці ).,,( 111 zyx  Отже, умова трансверсальності стає у 
даному випадку умовою ортогональності екстремалі до поверхні ).,( yxz  

Приклад. Знайдемо екстремальну відстань між двома поверхнями: 
),( yxz та ).,( yxz  (Математична модель прокладання залізничної колії, яка 

проходить через два тунелі у суміжних горах, що трапляються на шляху 
магістралі). Тобто слід знайти екстремум (мінімум) функціоналу: 
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1

0

).,(),,(min,)()(1 111000
22

x

x
yxzyxzdxzyl                      (33) 

 
У даному випадку екстремалі є прямими лініями, а умови 

трансверсальності у точках ),,( 000 zyx й у точці ),,( 111 zyx переходять в умови 
ортогональності. Звідси можна зробити наступний висновок: екстремум 
(мінімум) може бути досягнутий у даному випадку лише на прямих, 
ортогональних як до поверхні ),( yxz у точці ),,,( 000 zyx  так й до поверхні 

),( yxz у точці ),,( 111 zyx  (Рис. 5). 
 

 

Рис. 5. 
 
 

ВИСНОВКИ  
1. Підводячи підсумки проведеного дослідження, зазначимо, що задачі 

оптимізації, котрі виникають у транспортній логістиці, у тому числі задачу про 
оптимальне прокладання дороги між двома пунктами, вдається звести до задач, 
які розв’язуються методами класичного варіаційного числення. 

2. Для розв’язку задачі мінімізації відповідного функціоналу 
використаний “хвильовий» метод, заснований на аналогії між задачами 
оптимізації й задачами геометричної/фізичної оптики (використання принципів 
Ферма та Гюйгенса). 

3. Розроблений підхід може застосовуватись у подальшому для розв’язку 
прикладних задач у області транспортної/інженерної логістики. У перспективі 
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розроблені методи пропонується інтегрувати з сучасними інформаційними 
технологіями й використати при створенні системи підтримки прийняття 
рішень для задач управління транспортно-логістичною інфраструктурою 
великих міст/мегаполісів України. 
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Аннотация 
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Применение «волнового» метода к решению задач оптимизации перевозок 

пассажиров и грузов в мегаполисах для усовершенствования их 
транспортной сети и инфраструктуры.  

Концептуальные основы, математическое обеспечение 
Предлагается новый подход к решению задач оптимизации, которые 

возникают в инженерной и транспортной логистике при проектировании и 
строительстве дорог (в частности, в мегаполисах, вблизи больших 
транспортных узлов, возле границ государства) для перевозки грузов и 
пассажиров, для реализации международной торговли. Рассмотрены 
фундаментальные задачи современной инженерной логистики – задача об 
оптимальном размещении (транспортных узлов) и задача об идентификации, 
сегментации логистических, транспортно-логистических зон. Указанные задачи 
решаются с помощью методов вариационного исчисления, в частности, т.н. 
«волнового» метода, базирующегося на принципе Ферма, существующем в 
физической оптике, который, в свою очередь, основан на аналогии между 
нахождением глобального экстремума интегрального функционала и 
распространениемсвета в оптически неоднородной среде. Для указанного 
метода разработан численный алгоритм ПЭВМ. 

Идея «волнового» метода/подхода принадлежит В.В. Башурову, который 
предложил использовать методы геометрической и физической оптики для 
исследования прикладных задач безопасности и некоторых смежных вопросов. 
Сущность «волнового» метода состоит в том, что сначала задача безопасности 
сводится к поиску глобального минимума нелинейного функционала. В свою 
очередь, задача минимизации решается путём построения траектории движения 
фронта «световой» волны, который движется в оптически неоднородной среде. 
Отыскание минимума функционала является классической задачей 
вариационного исчисления, для решения которой разработан обширный 
математический аппарат. Однако большинство известных методов эффективно 
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определяют только локальные экстремумы. «Волновой» метод позволяет 
эффективно решать задачу нахождения глобального экстремума. 

В данной работе предложена концептуальная основа и научно 
обоснованная модификация данного «волнового» метода для решения задач 
оптимизации, возникающих в инженерной и транспортной логистике, в том 
числе задачи об оптимальном размещении транспортного узла, транспортно-
логистического центра (склада) и задач оптимальной идентификации, 
сегментации логистических зон (мегаполисов, больших транспортных узлов). 

Ключевые слова: волновой метод; решение задач оптимизации; 
инженерная/транспортная логистика; вариационное исчисление; принцип 
Ферма; методы геометрической оптики; мегаполисы; большие транспортные 
логистические центры; узлы; склады. 
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Application of the ”Wave“ method to solve the problems of optimization of 

passenger and cargo transportation in megacities to improve their transport 
network and infrastructure. Conceptual basis, mathematical framework 
The paper proposes a new approach to solving optimization problems arising in 

engineering and transport logistics in designing and construction of roads (in 
particular, in megacities, near large transport hubs, near state borders) for cargo and 
passenger transportation and implementation of international trade. The fundamental 
problems of modern engineering logistics - the problem of optimal location (transport 
hubs) and the problem of identification and segmentation of logistics, transport and 
logistics zones are considered. These problems are solved using methods of 
variational calculus, in particular, the so-called "wave" method based on the Fermat 
principle existing in physical optics, which is based on the analogy between finding 
the global extremum of the integral functional and the propagation of light in an 
optically heterogeneous medium.  A numerical method for the above technique has 
been developed programatically. 
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The idea of the "wave method/approach belongs to V.V. Bashurov, who 
proposed to use the methods of geometrical and physical optics to investigate applied 
safety problems and some related issues. The essence of the "wave method" is that 
initially the safety problem is reduced to the search for the global minimum of a 
nonlinear functional. In turn, the minimization problem is solved by constructing the 
trajectory of motion of the front of the "light wave" moving in an optically 
inhomogeneous medium. 

Finding the minimum of a functional is a classical problem of variational 
calculus, for the solution of which a significant mathematical apparatus has been 
developed. However, most of known methods effectively determine only local 
extrema. "Wave" method allows to solve the problem of finding a global extremum 
with greater efficiency. 

This paper proposes a conceptual framework and scientifically justified 
modification of this "wave" method for solving optimization problems arising in 
engineering and transport logistics, including the problem of optimal location of the 
transport hub, transport and logistics center (warehouse) and the problem of optimal 
identification and segmentation of logistical zones (metropolitan areas, large 
transport hubs). 

Keywords: wave method; solving optimization problems; engineering/transport 
logistics; variational calculus; Fermat's principle; methods of planar optics; 
megacities; large transport and logistics centers; hubs; warehouses.  
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До відома авторів статей! 
В Київському національному університеті будівництва і архітектури 

продовжують видаватися науково-технічні збірники „Містобудування та 
територіальне планування” (відповідальний редактор професор Осєтрін М.М.) і 
„Сучасні проблеми архітектури та містобудування” (відповідальний редактор 
професор Товбич В.В.), які визнані атестаційними органами України, як наукові 
фахові видання України, в яких можуть публікуватися результати 
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з 
архітектури та технічних наук.  

Випуски збірників в обов’язковому порядку розсилаються в бібліотеки та 
організації згідно вимог ДАК МОН України до розсилки авторефератів 
дисертацій, в бібліотеки провідних профільних науково-дослідних та проектних 
організацій, вищих навчальних закладів освіти в яких ведеться підготовка 
фахівців за напрямами „Архітектура” та „Будівництво”, а також окремим 
провідним фахівцям вказаних напрямів, які є членами спеціалізованих вчених 
рад по присудженню відповідних наукових ступенів. 

 
Стислі вимоги до статей. 

 Рукописи статей, що подаються до наших збірників, повинні бути 
оформленні на аркушах формату А4 з полями:  верхнім - 25 мм (для 
розміщення в подальшому колонтитулу), боковими і нижнім - 20 мм (для 
зручності виготовлення макету і розмножувальних матеріалів). Вони подаються 
українською, російською або англійською мовами у відповідності до вимог, 
викладених в постановах президії ВАК України від 10.02.1999 р. №1-02/3 „Про 
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і 
кандидата наук та їх апробацію” та від 15.01.2003 р. №7-05/1 „Про підвищення 
вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, в 
електронному виді та відповідно у роздрукованому вигляді на аркушах 
формату А4 (без нумерації сторінок (для великих статей можлива нумерація на 
звороті роздруківки) та обов’язково з підписом автора (ів) на останній 
сторінці), в текстових редакторах типу Word шрифтом Times NR Cyr 14 p., який 
повинен бути відформований в межах формату 245х170 мм з інтервалом 18 пт. 
(набирається в позиції "точно"). Таблиці, рисунки, формули, тощо, не можуть 
бути шириною більше, ніж 170 мм. 

Допускається використання шрифту меншого розміру (12 пунктів) для 
підписів під рисунками та в таблицях (в таблицях можливий одинарний 
інтервал). 

Кожна стаття повинна мати свій індекс УДК (Універсальної десятинної 
класифікації), який розміщується в лівому верхньому куті, титули і звання, 
прізвища ім’я по батькові авторів, електронні адреси, коди ORCID, 
міжнародний цифровий ідентифікатор статті DOI (вказується редакцією, 
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після опрацювання рукопису), повну назву організації (закладу) слід 
розміщувати з правого боку. 

Заголовок набирається великими літерами, жирним шрифтом, того ж 
розміру (14p.) і форматується по центру. Над заголовком і під ним 
пропускається один рядок. 

Потім після заголовку і підзаголовних даних розміщують анотацію на 
мові тексту матеріалу, що публікується. Далі на поступному рядку наводять 
ключові слова (5-8 слів або словосполучень). 

По тексту статті повинно бути чітко видно виконання постанови Президії 
Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, 
внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 року за №7-05/1 (з 
виділенням в тексті) постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і 
публікацій, формулювання цілей, її актуальність і новизна, мета і методи 
досліджень, результати та їх обґрунтування, методи обговорення, висновки та 
рекомендації подальшого дослідження, особистий вклад автора (ів) в це 
дослідження. Якщо передбачається публікація матеріалу частинами в декількох 
випусках збірника то кожну частину слід завершувати поміткою „Продовження 
(закінчення) буде”. На сторінках з початком кожної наступної частини 
матеріалу, що публікується, в підстрочному зауваженні або перед текстом 
роблять помітку „Продовження (закінчення)” та вказують номер (и) випуску 
(ів) видань, в якому (их) були надруковані попередні частини цього матеріалу. 
Рисунки та фотографії (в чорно-білому виконанні) повинні бути пронумеровані 
та підписані, формули (набрані за допомогою редактора формул (внутрішній 
редактор формул Microsoft Word for Windows)) повинні бути вмонтовані в її 
електронний текст по місцю автором і чітко читатись в форматі сторінок 
збірника (на аркуші формату А5 після відповідного зменшення тексту формату 
А4). Формат таблиць та рисунків лише книжний.  

Після тексту статі повинно бути розміщено пристатейні бібліографічні 
списки у відповідності до державних стандартів України (ДСТУ 8302:2015 
«Бібліографічне посилання»), в яких відповідні записи повинні бути 
пронумеровані, а по тексту статті зроблені відповідні на них посилання. Бажано 
щоб були в цьому переліку статті, які мають міжнародний цифровий 
ідентифікатор DOI та посилання на авторів, які мають H-index. Посилаючись на 
інтернет-ресурс, слід давати повну назву та вихідні дані публікації.  

Кількість джерел посилань повинна бути достатньою, щоб мати уяву про 
глибину опрацювання дослідження та оцінити професіональний кругозір 
авторів. (до 20) 

Після бібліографічного списку необхідно також продублювати перелік 
джерел посилань як референс (References) в романському алфавіті. В кінці 
кожного посилання у дужках вказати на якій мові опубліковано. (Згідно з 
новими правилами, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, 
автори статей повинні давати список літератури в двох варіантах: один на 
мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури (References) в 
романському алфавіті (Harvard reference system)., повторюючи в ньому в тому 
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ж порядку всі джерела літератури, не залежно від того, чи є серед них 
іноземні). 

Далі необхідно розмістити анотації на англійській мові (ця анотація 
повинна мати не менше 200-250 слів (1800 знаків) та ще на одній з мов, що не 
відповідає мові оригіналу статті – російській, українській та ін.  

Перед цими анотаціями на їх мові необхідно подавати титули та про 
авторів, прізвище ім’я та по батькові, повну назву їх організації (закладу). 
Жирними літерами набрати по центру назву статті, а потім подати текст 
анотації і ключові слова статті. 

В збірниках кожна стаття починається з нової сторінки. Тому бажано 
авторам останню сторінку заповнити не менше ніж на три четверті. Обсяг 
статті бажано не менше 8 сторінок (включаючи анотації, список літератури та її 
транслітерацію) і не більше 20 сторінок включно. 

До матеріалів статті необхідно додавати авторську довідку (вказати 
місце роботи чи навчання, посаду, наукові ступені та вчені звання, контактний 
телефони, почтову адресу для переписки, адресу електронної пошти) та 
рекомендацію наукового підрозділу, де підготовлена стаття, у вигляді витягу з 
протоколу засідання, на якому вона розглядалась, і рецензію (згідно наказу 
МОН України №1111 від 17.10.2012 п. 2.11 та 3.1), завірені керівництвом та 
печаткою закладу, для опублікування у відповідному науково-технічному 
виданні. Ці матеріали надсилаються до редколегії збірників. 

 
Електронна версія статті передається до редколегій збірників окремим 

файлом. Файлу присвоюється українське ім’я, яке відповідає прізвищам авторів 
та вказується абревіатура назви збірника. Якщо автор один, а прізвище 
поширене, то в назві файлу слід добавити перші одне-два слова із заголовка 
статті. 

За зміст статті несуть відповідальність автор та науковий підрозділ, який 
рекомендував її для опублікування. Зовнішній рецензент статті (призначається 
редколегією) несе моральну відповідальність за рекомендацію статті до друку. 
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---- Пропустити рядок ---- 
НАЗВА СТАТТІ 

---- Пропустити рядок ---- 
Анотація: у статті висвітлюється……………………………...  
Ключові слова: викладач; кафедра; студенти…………………. 

---- Пропустити рядок ---- 
Постановка проблеми. З розвитком інформаційних технологій ………….. 

Тому ………………….. або ……….. та ………… коли …………[1-]……...… 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження методів, 

засобів, спроб, вимог та ін. ………………………………………………….…. [2-]. 
Метою публікації є …………… текст ……………………………………….. 
Основна частина. Все що потрібно викласти в статті в основній частині та 

додати інформацію [3-n] з посиланнями на Рис. 1, або в тексті з поясненням та 
посиланням (Рис. 2) та переліком джерел [n-m].  
---- Пропустити рядок ---- 

  
Рис. 1 – Назва рисунку, схеми, креслення Рис. 2 – Назва рисунку, схеми, креслення 

---- Пропустити рядок ---- 
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Продовження тексту статті ………………………………. додаємо таблицю 
та посилання (таблиця. 1), заголовок таблиці дублюється при розриві таблиці на 
декількох аркушах. 
---- Пропустити рядок ---- 

Таблиця 1. – Назва таблиці 
Заголовок 
таблиці 1 2 3 4 5 

Наповнення 
таблиці      

---- Пропустити рядок ---- 
Якщо є перелічення чогось: 
1) Варіант 1. 
2) Варіант 2. 
3) Варіант 3. 
Висновки. Встановлено, доведено, підтверджено. На сьогодні маємо 

……………  
---- Пропустити рядок ---- 

Список джерел 
1. Прізвище І. Б. Формування сучасної методики викладання в ВНЗ… 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К. : КНУБА, 20ХХ. 
Вип. ХХ. С. ХХХ–ХХХ. DOI: … 
---- Пропустити рядок ---- 

References 
1. Prizvyshche I. P. (20ХХ). ПЕРЕКЛАД → Formation of modern teaching 

methods in universities. ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ → [Formuvannia suchasnoi metodyky 
vykladannia v VNZ…] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, 
Vyp(№), P-p. DOI: … (in Ukrainian) 
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- в списку літератури посилання на наукові статті та монографії 
оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 – Бібліографічне посилання, загальні 
положення та правила складання. 
- список літератури дублюють англійською мовою як References (References 
оформлюється згідно стандарту АРА - англ. American Psychological 
Association), при використанні транслітерації у дужках вказують мову 
оригіналу, наприклад (in Ukrainian), (in Russian). 
---- Пропустити рядок ---- 

Аннотация 
Шевченко Тарас Григорьевич, научная степень, должность кафедры 

название, Киевский национальный университет строительства и архитектуры. 
Косач Леся Петровна, научная степень, должность кафедры название, 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры. 
Название статьи. 
Текст аннотации. В статье освещается ……………………………...  
Ключевые слова: преподаватель; кафедра; студенты ………………….….. 

---- Пропустити рядок ---- 
Annotation 

Taras Shevchenko, position, Department of name, Kiev National University of 
Construction and Architecture. 

Lesia Kosach, position, Department of name, Kiev National University of 
Construction and Architecture. 
Article title. 

Annotation text. In article …………………………….... мін 1800 знаків!!! 
Keywords: lecturer; department; students ...........................  

 
На окремій сторінці заповнити анкету для зручності редколегії оформлювати  

DOI на кожну статтю 
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Наукове видання 

CУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Науково-технічний збірник 

Випуск 61 

Має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації в
Державному комітеті інформаційної політики України (серія КВ № 2649 від 16 червня 
1997 року).

Визнаний ВАК України, як наукове фахове видання України, в якому можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
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спрямованість цього наукового фахового видання, за якими видання публікує наукові праці –
спеціальності: 191. Архітектура та містобудування; 192. Будівництво та цивільна 
інженерія. 
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для опублікування в збірнику наведено у випусках №56, №57.
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